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E s p e r a n t o  k a j  k l a s i k a  K u l t u r o

Plej ofte la m alam iko j de Esperanto trovigas inter 

klasikaj filologoj kaj literaturisto j, k iu j rigardas ĝin 
kun  iom  da naŭzo. Tie kuŝas granda malkompreno, 
kiu postulas rebonigon. Vere giaj plej s im patia j 

am ikoj devus esti logike ĝuste t iu j latin isto j, sans

k r i t o j  kaj helenistoj, kiel estis iam  M ax Muller 

kaj estas nun  Prof. G ilbert Murrav, am baŭ Oksfor
danoj favoraj al Esperanto, ne forgesante la b lank 

haran latin iston Mayor, kiu malkovris « novan 
Pentekoston » en la I I  I-a Kongreso en Cambridge 1907!

V idu , kio okazas nun  ĉie ? La bezonoj de I’ moderna 

v ivo  postulas nepran lernon de fremdaj lingvoj. Sur 
tiu  lerno oni povas ja  bazi akiron de ku lturo , sed la 

neceso prak tika  instigas pli al supraja lerno de pluraj 
ol al profunda studo de unu . Dum e en ĉiuj g imnazio j 

estas r im ark inda  la pli-kaj-plia forlaso de klasikaj 

fakoj por tiel nom ata j « realaj » klasoj.
Nu, bonan vo jaĝon ! Tion diros m u lta j, k iu j vo

lonte ŝparos al siaj propraj infanoj la ŝv itadon pri 
la tina j deklinacioj aŭ grekaj verboj kaj sincere kom 

patas la malfeliĉan filinon, se apotekista ekzameno 
ŝin kruele devigas al iom da la tina  ! Ili preferas, pro 

« realismo », ke la gefiloj sciu ripeti kiel papago la 

sam ajn  frazojn en kvar aŭ kv in  fremdaj lingvoj.
Sed m u lta j aliaj tion  bedaŭras. Ili opinias, ke tiu  

hotelpordista lernado, forigante ĉion alian, domaĝas 
la ku ltu ron  de la nacio kaj eĉ de la internacio, ĉar 

fine studo de la samaj an tikva j lingvoj estas unu el 
la kom una j bazoj de civilizo inter m u lta j nacioj. Ili 

taksas alte la spertojn de la grandaj popoloj, kiuj 

instruis al n i arton, legon kaj filozofion. Ili timas, ke 
la homaro kaj ĝ ia inte lekta elito m u lton  perdos se ili 
senigos sin je t iu  valora fonto. E n  ĉiu j edukistaj 

rondoj, en gazetaro, eĉ en parlam ento j vi aŭdas la 
bata lon inter klasikistoj kaj modernlingvisto j.

Kompreneble la klasikistoj konsideras la esperant

isto jn kiel la plej ekstremajn kaj m a lŝa tinda jn  el 

t iu j modernistoj, kaj siaflanke la esperantistoj rigar
das ofte la k lasik isto jn kiel m alsaĝu lo jn  b linda jn  je 
la realaj fakto j kaj eĉ revantaj n ankoraŭ pri latina 

lingvo kiel ebla internacia kom unik ilo .

N u , am baŭ eraras. La veraj latin istoj ja  scias tre 

bone ke oni ne refaras historion. La internacia uzo 
de la latina lingvo —  siatempe fre utila —  jam  de 

longe ĉesis ka j, se oni devus nuntem pe trud i ne nur 
al in te lektu lo j, sed al tu ta j popoloj lernon de lie! 
malfacila lingvo por prak tika j celoj, ili certe pre

ferus modernan, a lm enaŭ pli taŭgan  por nuna j 

bezonoj. E ĉ  hod iaŭ  Esperanto estas jam  m ulte  
pli uzata kaj uzebla ol la la tina  lingvo praktike 

(ekster pure ekleziaj aferoj) kaj ne senkaŭzc la tele
grafiaj adm inistracio j modifis sian interŝtatan regu

laron por ra jtig i Esperanton, krom la la tina , en arti- 

kol°  V IL
Nu, se tiu  facila internacia lingvo estus instruata 

en ĉiuj lernejoj de la m ondo , la tu ta  problemo prak 

tika ja m  estus solvita kaj la postuloj de la vivbezonoj 

ne plu ludus la decidan rolon en la bata lo  inter 
klasikistoj kaj modernlingvistoj.

T iam  la tu ta  dem ando restus nu r afero de elekto. 
Ĉ iu restus libera bazi sian ku lturon  sur studo de 

modernaj lingvo j aŭ de klasikaj aŭ sur pli profunda 

studo de unu  moderna kaj unu  an tikva lingvo laŭ 
inte lektaj preferoj kaj ne sub premo de materia 

neceso. Eb le  venos tempo k iam  la Okcidenta j stu
dentoj pli grandnom bre povos ĝui la m ir inda jn  
trezorojn de la sanskrita kaj araba lingvoj kaj pli 

senti sian parencecon kun  oriento.

Ĉ iuokaze la studo de la tina  kaj greka lingvoj en 

Eŭropo, sanskrita en Azio trovus novan liberecon 
por refloriĝi kun  la tu tm onda  oficialigo de Esperanto. 

Sen ĝi la modernlingvisto j certe gajnos la batalon 

pro la forto de I’ bezono. K un  ĝi la klasikistoj ragaj- 
nus ŝancon.

A nsta taŭ  bata li aŭ reciproke Ievi la su ltro jn  moke, 

p li saĝe estus se Esperantistoj ĝentile klarigus tion 

al klasikistoj ka j se tiu j ĉi ob jektive aŭskultus. 

A m baŭ  trovos ba ldaŭ , ke ili havas seriozan kaŭzon 
am ik iĝ i por sukcesigi siajn idealojn. G i sajnas aŭdaca 

paradokso, sed ĝi estas profunda vero, se oni nur 
pripensas iom .

E dm ond  P R IV A T .
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m m OKCIDENTO KAJ ORIENTO ffi;

Lernanta Turkujo

La « ĝeneralofensivo kontraŭ la analfabetismo » nomigas 
la kolosa agado, komencinta tiujare en tuta Osmana regno. 

La « mobilizado » etendigas je auj personoj ambaŭseksaj 
inter 16 gis 45 jaroj. Divido en du kategorioj : I). Sciantaj 
skribi kaj legi la araban skribon, sed ne konantaj la latinan,
2). Sciantaj nek unu, nek alian. Por la unua, la deviga kurso 
en ia tielnomataj Naciaj lernejoj daŭras kvar monatojn, por 
la dua kategorio du monatojn. Miloj da tiaj lernejoj malfer
migis en la tuta lando kun festoj, demonstracioj kaj kantado de 

la nacia himno kaj de la .....  himno al la latina skribo. Sin
sekve la nombro de la lernejoj aŭ kursoj devos atingi 15.000. 

Unu miliono da personoj devos ellerni la skribadon kaj lega
don. Direktas la tutan aferon Mustafa Kerna! Pasa, kiu 
akceptis la titolon de « Ĉefinstruisto ». Prezidantoj de la orga

nizo estas la prezidanio de la Nacia Kunveno, la Ministro
prezidanto, la cefo de la armea stabo kaj la (Generala Sekre
tario de la Popola Partio. La inspektoroj de la Instruad- 

Ministerio kontrolas la plenumon de 1’organiza regularo. Ĉi 
estas konsiderata kiel praktika kompletigo de la enkonduko 

de I’ latina skribo, kiu siaflanke estas konsiderata kiel plej 
forta armilo en la lukto kontraŭ la analfabetismo.

tiuokaze la « Instrufronto n estas nun en la centro de la 
publika intereso. Fion konfirmas ankaŭ la fakto ke la minis
tro-prezidanto ismet Pasa akceptis mem la postenon de la 
instruministro, vakanta pro la morto de Neĝati Bej. Oni raj
tas esperi, ke tio koncentrigos la fortojn ĝis nun ne sufiĉe kuni
gitajn. La grandaj dato; en la modernigo de la turka lernejo 
estis la legoj de 1924  kaj 1926, kiuj fermis la « medresojn n 
laikiga la lernejon kaj stipulis la principon de la unuforma 

elementa lernejo. La konstrua agado koncentriĝis nun ĉefe sur 
la fundamento de la popola klerigado, la elementaj lernejoj. 
.Sur la kampo de la mezaj kaj altaj lernejoj la nuna Turkujo 
ne akceptis malbonan heredaĵon de la antaŭa regimo. Jam el 
praktikaj kaŭzoj la zorgado pri la sciencoj trovis ĉe la unuaj 
sultanoj grandan atenton. Solinfano Ila (1 5 2 0 -1 5 6 6 )  kreinte 

la m medresojn » starigis fakte nenion alian ol universitate®. 
Krom la juĝistoj, akompanantaj la armeojn, li bezonis kura
cistojn kaj mĝenierojn kaj ili instruigis en la medresoj apud 
teologoj kaj juristoj. Lernejoj kiel Mulkien kaj liceoj kiel 
tiu de Galata- Serai en Konstantinopolo formis ne nur distin
gindajn stalistojn sed ankaŭ scienculojn de eŭropa tipo. Ekzis
tas universitato en Konstantinopolo kun 200 profesoroj kaj 

pli ol 1500  studentoj. Kompletiĝas nun ankaŭ universitato en 
Angora. Phe ekzistas alta normala lernejo en Konia, komerca 
kaj inĝeniera lernejoj. Belarta Akademio, institutoj por geo
grafio, historio, antropologio, turkologio, fiziko kaj kemio ĉiuj 
en Konstantinopolo. Tiu-ĉi urbo restas la granda intelekta 
centro turka kien Erektigas daŭra fluo da lernemuloj.

La antaŭa programo de la turkaj mezlernejoj estis radikale 
sangita en la respubliko. Forigita estas la instruado religia kaj 
okupas unuan lokon, la instruado pri matematiko kaj naturaj 

sciencoj. Multokaze la lernejoj havas profesian karakteron. 
Sed oni ankoraŭ ne povas paroli pri firma programo lerneja, 
ĉio fluas, sangas ĉiujare kaj sekve kreas malfacilojn al 
lernanto kiel al instruisto. La instruistoj plendas pri ne sufiĉa

diligenteco kaj precipe la sporto, kiu absorbas ĉiun intereson 
de la lerneja junularo. Ĉiuj korpaj punoj estas forigitaj. 
Dumtempe ekzistas en Turkujo 88 mezlernejoj en kiuj ins-
truiĝas 17.875 lernantoj kaj 1586 lernantinoj instruataj de 

1636 instruistoj kaj i 38 instruistinoj. L» instrudaŭro estas
ses jaroj.

Revolucian ŝanĝon travivis la elementaj lernejoj. La ins
truado de I’Korano, okupinta pli frue la tutan aŭ preskaŭ la 
tutan tempon, limigas je unu horo po semajno. Turka lingvo, 
kalkulado, geografio kaj turka historio estas la ĉefaj fakoj. 

La lerndaŭro estas kvinjara. La deviga instruado jam ekzistas 
iaŭleĝe sed ankoraŭ ne plene efektivigis ĉie. La nombro de la 
elementaj lernejoj tamen kreskis al Ia duoblo de tiuj antaŭ la
milito. Instruiga* nuntempe 300.000 knaboj kaj 73.000 
knabinoj en samaj klasoj. La nombro de lernejoj estas 5.729, 
tiuj de la instruistaro 10.000 kaj 2.600 instruistinoj. Laŭ tio 

nur 30 7o proksimume de la lemdevaj infanoj ricevas ins
truon, la tuta nombro de tiuj estas pli ol unu miliono. La ĉefa 

malhelpo por rapida disvastiĝo de la instruado estas la manko 
de instruistoj. Por forigi tion, kreiĝis aro da instruistaj ler
nejoj. Laŭ la takso de la ministro oni bezonas tridek jarojn 
laŭ tiu-ĉi skalo ĝis ekzistos personaro sufiĉa por efektivigi la 
ĝeneralan lerndevon.

Aldone al la Naciaj lernejoj pri kiu oni raportas ĉe la 
komenco, la instrua ministerio entreprenas nun ĝeneralan aga
don por sukcesigi la ieĝon pri lerndevo dum daŭro de naŭ 
jaroj. Estas plimultigata la nombro de la porinstruistaj lerne
joj. La enkonduko de la latina skribo donis fortan puson al 
ĉio. La intensa persona intereso kiun havas la novaj gvidantoj, 

Mustafa Kemal Pasa kaj Ismet Pasa al la instruado kaj ilia 
fera volo atendigas, ke tiu-ĉi puso efikiĝos. Sajnas tamen, ke 
la novturka lerneja movado, malgraŭ ĉia fervoro adaptiĝi al 

okcidenta civilizo kaj malgraŭ la naciema idealo, ne povas 
entute seniĝi je la araba kulturo. Restas la sento de malpleno, 
de vakuumo. La sento de certa senradikiĝo plifortiĝanta eble 
ankoraŭ, klarigas la fakton, ke en la kondukantaj rondoj oni 
intencas serĉi aliĝon al la radiko de la okcidenta kulturo la 
antikvan klasikismon kaj diskuti la enkondukon de latina kaj 
greka lingvoj en la instruadon.

Trad. H. J.

Nur Malmulte da ekzempleroj de 

Kongresaj Raportoj

s

humore skribitaj en perfekta lingvo pri kongresaj travivaĵoj, 
okazintajoj ktp ĉiu volumo bone broŝurita

Prezo en sv. fr. kun afranko 

Onciala protokolaro de la Unua Kongreso de Esperanto.. 0.40
Raporto pri la Tria Kongreso de Esperanto, pĝ 84___
Raporto pri la Kvara Kongreso de Esperanto, pĝ 64.. 
Raporto pri la Kvina Kongreso de Esperanto, pĝ 72..
Raporto pri la Sesa Kongreso de Esperanto, pĝ 72___
Raporto pri la Sepa Kongreso de Esperanto, pĝ 62 ... I.
Raporto pri la Oka Kongreso de Esperanto, pĝ 99___  1.50
Raporto pri la Naua Kongreso de Esperanto, pĝ 94 ... 1.50 
Riceveblaj ge Libroservo do UEA, 12, Bd du Theatre, Genfeve.
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L a  d o g m a ro  de  M onroe

de L iang Ĉu V a j

Konstante vi audas pri la dogmaro de Monroe, eĉ menciita 
en la kontrakto de la Ligo de Nacioj. Neniu scias akurate pri 
kio temas, sed ĉiu deziras, ke ceteraj almenaŭ kredu, ke li 

scias. Ĉu ni kune traserĉu historiajn dokumentojn por fari al 
m pli klaran ideon pri tiu fama usona dogmaro similanta 
grandan barilon ĉirkaŭ Ameriko ?

La ideo « Eŭropanoj, for la manojn ! n estas pli malnova 
ol Monroe mem. Ci kaŭzis usonanojn liberigi el angla regado 

kaj sudamerikanojn el hispana. Nu, depost la malvenko de 
Napoleono en 1813, la eŭropaj regoj formis la konatan 
a Sanktan Aliancon » kaj la amerikanoj ektimis, ke ili helpas 
Hispanion repreni siajn eks-koloniojn.

Tiam la juna usona respubliko, jam duoncentjara, klare 
esprimis, ke ĝi tion ne permesos. En sia deklaro al la kongreso 
(Usona Parlamento) Prezidento Monroe asertis la 2 Decem

bro 1823 :
« En la militoj de europaj potencoj pri aferoj koncernantaj 

ilin, ni neniam partoprenis kaj tion fari ne akordigas kun nia 
taktiko. Nur kiam niaj rajtoj estas ofendataj aŭ serioze mina
cataj, ni reagas aŭ preparas defendon.

De movadoj en tiu ĉi hemisfero ni necese estas pli rekte 
tuŝataj pro kaŭzoj, kiuj devas esti evidentaj al ĉiuj infor
mitaj kaj senpartiaj observantoj. La politika sistemo de /a 
Kunligitaj Potencoj estas pri ĉi tiu punkto esence malsama 
je tiu de Ameriko...

Ni do ŝuldas al verdiremo kaj al la bonaj rilatoj ekzis
tantaj inter Usono kaj tiuj potencoj deklari, ke ni konsiderus 

ian ajn provon de ili por etendi sian sistemon al iu parto de 
tiu ĉi hemisfero kiel dangeran por nia paco kaj sekureco. La 
ekzistantajn koloniojn aŭ dependaĵojn de iu ajn eŭropa potenco 

ni ne tusis kaj ne tusos. Sed pri la registaroj kiuj deklaris 
sian sendependecon kaj tenas ĝin kaj kies sendependecon ni 
grande konsideras pro justaj rekonitaj principoj, ian ajn inter
venon de iu eŭropa potenco por ilin subpremi aŭ iel ajn alima
niere regi ilian estontecon, tian intervenon ni ne povus rigardi 
alie ol kiel montron de malamikeco kontraŭ Usono...

Elstas neeble, ke la kunligitaj potencoj etendu sian politi

kan sistemon al iu parto de la du amerikaj kontinentoj sen 
danĝerigo al nia paco kaj feliĉo. Ankaŭ neniu ajn povas 
ekkredi ke niaj sudaj fratoj, memvole konsentus akcepti tion. 
Estas do egale neeble, ke tian intervenon sub ia ajn formo 

ni rigardu kun indiferenteco ».
En la sama deklaro Prezidento Monroe asertis ke « La 

amerikaj kontinentoj, pro la libera kaj sendependa stato, kiun 
ili akiris kaj tenas, estas de nun ne rigartataj kiel kampoj de 

estonta koloniado per iu eŭropa potenco )».
Jen la aŭtentika teksto de la dogmo. Ci estas klara. Kun 

la tempo la dogmo iom evoluis, kiel ĉio homa. Fariginte 
sukcesa garantianto de la sendependeco de sudamerikaj res
publikoj kontraŭ eŭropaj intervenoj, Usono pli kaj pli sin 

konsideris kiel protektanto de tiuj novaj statoj.
Kiam Eŭropo definitive akceptis la dogmon kaj ne plu 

minacis Amerikon, Usono komencis protekti la sudajn fratojn 

kontraŭ iliaj propraj revolucioj kaj malordoj. Ci mem inter
venis kaj enmiksiĝis en iliajn aferojn pro aŭ sen alvoko de 

unu aŭ alia partio.
Ankaŭ ian aŭ alian ekonomian kontrolon ĝi prenis kaj faris

tion, kion ĝi malpermesis al eŭropaj potencoj. La dogmaro de 

Monroe « Ameriko al Amerikanoj » ekricevis iom ŝanĝitan 
koloron. Milde, sed ĉiam pli ofte, la sudaj respublikoj plen
detis pri tio kaj organizis panamerikajn kongresojn por insisti 
pri la egaleco inter amerikaj respublikoj, nordaj aŭ sudaj.

En Usono mem multaj idealistoj same opiniis kaj kritikis 
la prezidantojn, kiuj ne sufice respektis la sendependecon de 
sudaj aŭ centraj ŝtatetoj.

Kiam Eŭropo jam tute ne plus estis dangero, sudamerika
noj renversis la rolojn. Anstataŭ rigardi Usonon kiel protek
tanton kontraŭ eŭropaj ambicioj, ili ekrigardis iomete Eŭro- 
pon kiel eblan protektanton kontraŭ Usona ekonomia vasti- 
ĝemo.

Tio okazis parte kiel rezultato de la foresto de Usono el 
Ia Ligo de Nacioj. Ĉiuj malgrandaj respublikoj de Sudame
riko estas ties anoj. Ili scias tre bone ke eŭropaj potencoj ne 
kuraĝus sendi armeojn kontraŭ Usono por lim protekti, sed 

ili ne malrigardas la moralan impreson el la kontrakto de la 
Ligo, kiu promesas solidaran garantion al la sendependeco de 
ĉiu membro-ŝtato.

Tamen en la kontrakto de la Ligo kuŝas iom maltrankviliga 
frazo pri « la regionaj interkonsentoj, kiel ekzemple la Mon
roe dogmaro, se ne kontraŭaj al la spirito de la kontrakto ». 
En la penso de prezidento Wilson, tio signifis ke, se okazus 

ia konflikto en Ameriko, la Ligo delegus ĉiujn siajn tieajn 
membrojn por apliki la decidojn kontraŭ la atakinta kulpulo 
sen ia bezono de eksteramerika interveno, escepte ekonomia kaj 

diplomatia.
Tamen tre malgranda respubliko Kosta-Riko deziris ricevi 

pli klaran lumon pri tio kaj ne volis pagi kotizon al la Ligo, 
se tiu ĉi ne formale deklaras, ke ĝi garantias sendependecon 
kontraŭ kies ajn interveno (legu : eĉ de Usono). Kiam tiu 
demando venis lastan jaron al Cenevo, la Konsilantaro de la 
Ligo estis embarasata. Se ĝi ne respondos klare, ne nur Kosta- 
Riko, sed ĉiuj aliaj malgrandaj respublikoj riskus forlasi la 

Ligon. Se ĝi respondos klare, usona publika opinio riskus ofen- 
diĝi kaj vidi en la Ligo ian kontraŭ-usonan maŝinon.

Fine la respondo estis tamen kuraga, kvankam prudente 

redaktita. Ci deklaris solene, ke la protekta garantio valoras 
egale kaj senescepte por ĉiuj membroj ie ajn en la mondo kaj 
ke nenia ekstera konsidero rajtas malfortigi ĝin.

En Usono la impreso ne estis tiel malbona kiel oni timis 
en Cenevo. Unue la Usonanoj satas la lojalecon kaj kuraĝon. 
Due la publika opinio pli kaj pli malaprobas agojn tuŝantajn 
la sendependecon de aliaj respublikoj. Tion sentas tre bone 

la nove elektita prezidento S-ro Hoover, kiu intence vizitis 
Sudamerikon kaj vidis tie kiom necesas iniciati tute novan 
manieron rilati kun tiuj kreskantaj hispanlingvaj nacioj por 

plene regajni aŭ konservi ilian fidon kaj amikecon.
Konklude, kio restas el la fama dogmaro de Monroe ? 

Cia pozitiva celo plene realigis : Eŭropo ne plu serĉas politi

kajn akirojn tie. Cia aliformigo ekhaltas. Usono de nun pli 
kaj pli rezignos je intervenoj sude. Nur ĝia negativa flanko 
restas efika : Usono daŭre malemas al partopreno en Eŭro
paj disputoj. Ci rompis la dogmon en 1917, sed ne sajnas 
preta rekomenci kaj pro tio timas kvazaŭ fajron ĉiujn novajn 
okazojn, eĉ aligon al la Ligo pro la sekvaj enmiksiĝoj.

N I A J  L E G A N T O J

bonvolu senkulpigi la prokraston en la livero de la 

gazeto, ŝuldata al malhelpoj en la presejo.

Kun la nuna numero estas sendata n-ro 32 de la 

Bulteno de 1’lnternaoia Labora Oficejo.
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U rbo  ka j K a m p a ro  en F rancu jo

rle Ambroise Goi (Strasburgo)

Konstatigas eri ciuj Eŭropaj ŝtatoj la fugado el la 
kamparo kun pli malpli m inaca evidenteco. E n  
Francujo antaŭ nelonge estis pub lik ig ita j la finaj 

rezultoj de I' censo 1926, kiuj refoje vidigas ke la 
malpliigo «ii* la kam pula logantaro progresas. 1'iu 
malpliigo daŭras de antaŭ cent jaroj seninterrompe. 

Estas vere ke oni devas fari kelkajn rezervojn pro la 
oficiala difino de tio, kio en la statistiko estas nomata 
« kamparo » kaj kio —  « urbo ». Car en Francujo  

ĉiu kom unum o, kiu entenas 2.000 personojn, jam  
klasigas kiri urbo, dum  estas nom brataj kiel «kam 
pularo » nur la logantoj de I ifi j kom unum o j, k iu j ne 

atingas tiom an aglomeron. Seti evidente trovigas 

ankaŭ kunamasigoj, kiuj longe superas Ia nombron 
2.000, sed spite tio ili konservas ecaron nepre k am 

paran, kaj same evidente ekzistas aglomeroj mai- 
superanlaj hi decidan nombron por la oficiala sta
tistiko, kies logantaro tamen esence konsistas el 
industriaj laboristoj. Tio ne estu m alatentata .

La censo de la 1921, en kiu la provincoj regaj n ita j 

estas enregistritaj, vidigis tu tan  logantaron da 39 
209 o 18 personoj, el kiuj 20 205 992 logis en urboj 

kaj 21 (MM 526 en la kamparo. K v in  ja ro jn  poste estis 
IO 743 K»I logantoj, 19 984 720 en la urboj kaj 
20 7f>9 131 en la kamparo. Do, la kam pu lo j estis 

en 1921 ankoraŭ 53, 6 %  de la tuta logantaro, kaj 

en 1926 nur 50,9 % . Tiu malpliigo estas fakte de 

antaŭ unu jarcento videbla. En 1846, la statistiko 
vidigis ankoraŭ 75, O %  de la kani >ara logantaro.

Nuri la statistiko ne montras sen p najo ke la pro

porcia malpliigo de tio, k iun oni nomas oficiale 

kam pula logantaro, signifas ankaŭ malpliigon de Ia 

kampkulturo laboranta logantaro. F id inde sciigos 
pri tio nur zorgema statistiko pri profesioj, kiu 

ankoraŭ ne aperis. Dume estas konstatebla nur, ke 

Iau Iji statistiko 1921 Iji kam pku ltu ran ta  logantaro, 
kun Alzaco kaj Loreno, entenis 8 951 (MM) hom ojn 

(sen am baŭ provincoj reakiritaj 8 660 OOO), dum  gi 
atingis en la jaro 1881 nur 7 855 OOO personojn.

La  pliigo de la urbanaro okazas pro la elm igrado el 
malgrandaj provincurboj, vilagetoj kaj vilagoj, sed 

de post la m ilito  precipe pro enm igrado de ekster

landanoj, kiuj kompensis la perdojn de la m ilito . 
En 1921 oni nombradis en Francu jo  1 550 459 ali

landanojn, sed kv in  jaro jn  poste preskaŭ m ilionon 
pli, nome 2 i>05 (M7. H od iaŭ  la censo sendube kons
tatus pluan altigon kaj eble enregistris ja m  tri m ilio 
nojn da fremduloj. Estas vero, ke granda aro da tiu j 
a lilandanoj, precipe italoj ek lo jis en la kam paro ;

en la sudokcidento de post 1922 ĉirkaŭ 42 < MM I italoj
ek logis, el kiuj parto akiris tie teron, dum  la ceteraj 

laboras kiel farmuloj. A l tiu j loksidaj kam pu lo j estu 
a lka lku lata la granda aro da sezonlaboristoj, la eks
terlandanoj, k iu j venas Francu jon por riko lti grenon, 
betojn, linon kaj v inbero jn  kaj post la tino de la 
rikoltoj reiras hejmen. E n  la pasinta jaro  oni provis 

ilin  nombri kaj trovis 31 OOO ; el k iu j 22 OOO belgoj. 

Sed tiu j nombroj sendube malsuperas Ia efektivon.
( iuokaze la alfluo el la eksterlandaro nur nesufice 
kontentigas la bezonojn de la franca kam pularo . 
Laŭ oficialaj sciigoj la nombro de la disponeblaj 

k a m p k u ltu r a j  laboristoj estas je 60 000 gis 80 000

tro m algranda. Sekve la enm igra servo klopodas 

d irekti al la kam paro la enm igrulo jn , precipe polojn, 
ĉefioslovakojn, sudslavojn kaj h ispanojn .

R igardo  al la statistiko de la u rboj [in on tra s, ke la 

ekvilibro inter urbo kaj kam paro ĉiam  pli malfavoras 
la lastan. E n  la grandaj, sed eĉ plie en la mezgrandaj 

urboj la logantaro senĉese p lim ultig is . Estas vere. 
ke Parizo mem en 1926 havis 35 000 m a lp li da lo
gantoj ol kv in  jaro jli antaŭe , sed dum  la sama temp- 

spaco la an taŭurbo j kaj la departemento Seine 
plialtigis je  pli ol 200 OOO homoj. E n  la ja ro  1921 
estis 15 urboj kun  pli ol 100 000 loganto j, kv in  

jaro jn  poste ilia nom bro atingis 17 kaj versajne la 
plej proksima censo vidigos jam  20.

Kelkaj ekzemploj m on tru  la rap idan kreskadon de 
la urboj. E n  kv in  jaro j p lia ltig is la logantaro de

Marseille de 586 OOO gis 652 OOO, tiu  de Saint-Etienne 
<li* 167 (MK) gis 193 OOO, Nice de 155 OOO gis 184 OOO 
Clermont de 82 OOO gis l l i  OOO kaj Re im s de 76 OOO 
gis IOI OOO.

La m alu tilo  de la m igrado el la kam paro  en la 
urbojn, precipe gia fatala efiko je la po litika  ekonomio, 

estas konata j. K vankam  en F rancu jo  la fakta k am 

para laboristaro, k iu  st atistike klare distingigas de la 
tu ta  kam paranaro, ne m alp lim u ltigas , gi tam en, kiel 

montras la alfluo de eksterlandaj laborforto j, estas 
nepre nesufice. Fakte  F rancu jo  m alhavas tiom  da 
necesaj laborforto j, ke gia tero en kelkaj departe

mentoj estas prilaborata  de veraj fremd kolon ioj, kiuj 
celas farigi posedantoj. La Ita lo j en la departemento 

Gers ja m  acetis 18 OOO hektaro jn , 3 %  de la tuta 

te r ito r io ; en la Haute-Garonne apenaŭ malsamas.
La fugo el la kam paro , la logigo de a lilanda j k am 
puloj kaj la sam tem pa suprenigo de la urboj estas 

aro da prob lem oj, por k iu j la franca registaro devas 
trovi solvon, eĉ se gi estos in terlig ita  kun  grandaj 
ma I facila ioj.
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E n  A f r i k o

B la n k u lo j k a j n ig ru lo j

Nia gazeto estas plene neŭtrala rilate al politikaj aferoj, 
sed ĝi tute ne estas tia rilate al homaraj. Sekcante la deziron 
de D-ro Zamenhof, ĝi aparte interesiĝas pri cio, kio tusas la 
akcelon de plia interkompreniĝo inter rasoj, gentoj, nacioj. 
Tial ni klopodas raporti pri grandaj pensaj movadoj inter 
Oriento koj Okcidento aŭ pri la kontaktoj inter nigra koj 
blanka raso.

Se la mondo volas eviti pli malfrue terurajn novajn bata
lojn per sango kaj perforto, estas memkompreneble necesaĵo 
kaj eĉ urĝaĵo, ke la blanka raso serioze sangu sian vidpunk
ton je la ceteraj kaj rezignu tiun sintenon de mastro al sklavoj. 

Pri tio ne estas eĉ iom da dubo.
Estas do ĝojige kaj montrmde, kiam aperas en literaturo 

de blankuloj iu aŭ alia verko simpatia al nigruloj en Afriko 
kaj penanta ilin jugi kiel amindajn homojn kaj ne kiel komer
cajn.

En franca lingvo aperis jam talentaj literaturajoj de nigru
lo S-ro Rene Maran, kiu tre vigle pentris la vivon de siaj 
samrasanoj en du fortaj noveloj Batuata kaj Djuma. La unua 
ricevis eĉ premion de 1’beletristika libera akademio Goncourt. 

La dua jus aperis kaj mirinde priskribas, ne nur la pejzagon 
kaj impresojn el Afriko, lumoj, ombroj, sonoj, odoroj mate
naj, tagaj aŭ vesperaj, sed la sentojn de la loĝantoj kaj ilian 
juĝon pri ni, blankuloj. Plej edukplene !

Aŭtentika Eŭropano kaj fama franca verkisto Andre Gide 
vizitis Kongolandon kaj raportis al ni siajn impresojn en du 
libroj Vojaĝo al Kongo kaj Reveno ei Ĉad. Ankaŭ tie la 
leganto ĝuas kolorajn videjojn, imagas arbojn grandegajn, 
belajn, noblajn, ekvidas bestojn, birdojn, insektojn zumantajn 
sub hejtema suno. Sed li aŭdas ion pli. Li audas la koron 
de Taŭtoro batanta pro la kompato al suferanta raso.

Kun doloriga surprizo la literaturisto ekvidis kian sorton 

faras lia raso al la alia, kian turmentadon trudas blankaj mon- 
serĉuloj al senarmaj viroj, virinoj, infanoj, persekutataj kiel 
hundoj, devigataj labori sub vipo kruela, sub suno brula, por ke 
ni havu kaŭĉukon. Pri malliberigoj, mortigoj, punaj buĉadoj kaj 
aliaj krimoj de kompaniaj agentoj li kuragas rakonti: « de nun 
vastega plendo loĝas en mi; mi scias aferojn, kiujn mi ne 

povas akcepti rezigne ».
Kolonianoj komercemaj certigis al Andre Gide ke la nigru

loj estas malsaga j, kaj obstinaj. « Ju pli malinteligenta estas 
blankulo, des pli malsprite li jugas la nigrulojn, » rimarkas 
la aŭtoro, kiu trovis multajn indiĝenojn amindajn kaj eĉ 
admirindajn. Ĉagrene li adiaŭas siajn portistojn. Pri unu li 
skribas emocie : « Tiom da sindono, da humila nobleco, da 
infana deziro bone agi, tiom da kapableco je amo, plej ofte 

rebatata.... Tra li mi sentas tutan parton de homaro suferan
tan, malfeliĉan rason subprematan, kies belecon kaj valoron 
ni ne kapablis ekkompreni ».

Plej nobla estas la ĉapitro, kie Andre Gide kondamnas 
tiun plej grandan krimon « forpusi, malebligi amon ».

Estas efektive nenia krimo pli abomena ol tiu. Andre Gide 
bone eltrovis la plej grandan econ de la nigra raso. Se la 
blankuloj posedas la genion de la forto kaj ruzo, niaj afrikaj 

fratoj certe posedas tiun de Tamikeco, de 1’homamo. Kiu sper

tis tion, poste neniam forgesos la bonkorecon de ilia rideto.
Sendube pro tio fama pacifista Usonanino diris post kelkaj 

monatoj en Eŭropo : « La nigruloj mankas ĉi tie sur la stra
toj ». Ke oni instruis malamon al tiu amema raso, malfidon al 

tiuj {idemuloj, tio estas unu el niaj grandaj hontoj.
Alia konata verkisto S-ro Felicien Chailajn ofte pledis en

sama senco en diversaj revuoj. Lastatempe en Le Temps, la 

plej serioza gazeto en Parizo, aperis simila artikolo de Robert 
Poulaine, reveninta el Kongolando : « La nigrulo ne estas pli 
aŭ malpli inteligenta ol la blankulo, li estas malsama tute sim
ple. Plie inter li kaj Eŭropano estas la dudek centjaroj, kiuj 
dividas la samtempanon de Vercingetorix kaj la elektanton de
Gaston Doumergue....  Diri, ke la nigrulo estas bruta besto
pruvas mankon de jugo kaj inteligento. »

Robert Poulaine raportas tre interesan ateston de ĉefjuĝisto 
en unu el la ĉefaj urboj de Kongolando : « Kio min plej 
timigas ĉi tie, Ii diris, estas la sinteno de la blankuloj al la 
indigenoj. Baldaŭ du jarojn mi jam restadis. Dum ĉi tiu tem- 
podaŭro eĉ ne unufojon sin prezentis krimo aŭ pumndaĵo de 
nigrulo kontraŭ blankulo. Male niaj srankoj estas plenaj je 
dokumentaroj pri aferoj efe blankuloj kulpigitaj je perfortaĵoj, 

forraboj, trouzoj k.t.p. kontraŭ indigenaj viktimoj ».
En alia parto de la lando, sur belga teritorio, la jurna

listo interparolis kun jugisto, fakte kun la rega prokuratoro 
(kulpigisto) : « La nigrulo estas timema persono, li diris.... lia 
pasiveco nervecigas la senpacienculojn, sed li montras fide
mon al tiu, kiu emas lin kompreni. Plie li havas instinktan 
senton pri justeco, kondice ke gi estu rapida. Li ankaŭ bezo

nas atmosferon de konfido. Malfacile oni elŝiras liajn konfe
sojn aŭ plendojn, ĉar Ii tro timas venĝojn. Jen kiamaniere mi 
procedas pri tiuj protektatoj, konfiditaj al mi de la leĝo : 
ĉiumatene, je la horo de 1’matenmanĝo, mi malfermas la fenes

trojn de mia manĝoĉambro kaj trinkante mian kafon, mi aŭs- 
kultas Ia interparolojn en la strato. Tuj alvenas al miaj ore
loj la plendoj laŭte esprimitaj de la nigruloj, ja sciantaj pri 
mia ĉeesto malantaŭ la grimpaj rozoj de mia gardeno. Tia
maniere mi aŭdas ke iu mastro batas la servistojn, ke en iu 
vilaĝo mortis nigrulo pro frapoj k.t.p. Tio min ebligas mal
fermi enketon, unue provizoran, poste definitivan, kiam mi 
posedas sufiĉajn pruvojn. Nu, tio efikas por utile timigi tiujn 
blankulojn, kiuj estas tentataj trouzi sian situacion, eĉ admi
nistran. »

Kompreneble la Jurnalisto aŭdis multajn kritikojn kontraŭ tiu 
sistemo en la rondo de Ia lokaj komercistoj, sed li konstatis 
pli da kontenteco kaj trankvileco ĉe la nigruloj. Ili iom ekfidis 
en la « justeco » kaj esprimis tion en vortoj ne malsimilaj al 
tiuj de la fama Potsdama muelisto en Sans-Souci : « Ni ha
vas ja juĝistojn en

Urge estas, ke ĉiuj nigruloj en la tuta mondo sentu ke 
ekzistas tiaj juĝistoj ne nur surloke, kio estus jam granda pro

greso, sed en tuta Eŭropo, la kontinento de koloniemaj nacioj. 
Necesus, ke la nigruloj sentu ke protestas tuj miloj da kons
ciencoj je ĉiu maljustaĵo aparta kaj je la generala maljusta 

sinteno entute. Pro tio estas gratulindaj la eŭropaj verkistoj, 
kiuj kuragas malfermi niajn okulojn pri niaj propraj hontoj; 
ĉar vole-nevole ni estas ĉiuj solidaraj en la okuloj de Taliaj 
rasoj, kiuj devige jugas nian civilizon laŭ la reprezentantoj, 

kiujn ili vidas.
Estas ja grave ricevi kaŭĉukon por kovri la radojn de l’aŭ- 

tomobiloj kaj bananojn por ĝojigi niajn mangojn, sed se, 
krom la prezo, ni ankaŭ pagas iam per la terura rikolto de 
malamo kaj sango, semita de blankuloj en Afriko, tiam estas 
vere tro. Pli bone manĝi pomojn kaj marsi piede ol prepari 
novan interrasan katastrofon ! Sed eĉ se ni devas nenion timi, 
la nura konscienco ne povas toleri tian agadon en nia aŭ en 

ies ajn nomo. Homoj estas homoj. Se ni, blankuloj, ne kapa
blas vivi en Centra Afriko alie ol farigante bestoj kaj agan
te kiel bestoj al bestoj, tiam ni restu hejme. Ĉiuokaze estas 
tempo, ke la blankuloj rigardu sin mem en spegulo por ekvidi 
kiel ili aspektas al aliaj rasoj. Tio sajnas esti la XX- cent
jara formo de Ia fama sokrata konsilo : « Konu vin mem. »

E. P.
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Tra Ia Libraro
A elita. —  La Maro. —  Lernolibroj.

Niaj patroj, tiam  junuloj, satis, je ilia apero, la 
fantaziajn rakontojn de Jules Verne, kies centjara 
naskodato estis solenita lastan jaron, kaj inter aliaj 
la konatajn « De la Tero al la Luno » kaj « ĉ irkaŭ 
la Luno ». Mi rneni, ankaŭ image, vojagis al fremdaj 
astroj kune kun la herooj de Wells en « La Milito de 
1’Mondo » kaj a La unuaj homoj sur la Luno ». Kaj 
nun niaj filoj guos la saman plezuron legante la 
romanon de Alekseo Tolstoj, A elita aŭ La Marso 
formortanta, kiun esperantigis E. Pili, kaj place 
eldonis « Heroldo do Esperanto ». La verko estos 
tre alloga, kaj malgraŭ sarnteineco kun la supreci
titaj libroj, gi havas tute apartan ĉarmon ; la novaj 
scioj sciencaj kaj sociaj influis sur ĝin ; tre diversaj 
homaj sentoj ekaperas pro la strangaj cirkonstancoj 
en kiuj trovigas la personoj. La diversajn mirigajn 
aventurojn kaj la romanintrigon estas senutile kriple 
resumi ĉi tie. Sed ĉar la traduko ankaŭ estas laŭdinda, 
oni povas certigi, ke, en sia speciala fako, A d ita  
estos Sata ta, legata, kaj eĉ relegata poste ; kaj libroj 
pri kiuj oni tion povas antaŭd in  estas entute neoftaj.

La sama eldonfirmo, lastan jaron aperigis l-an 
serion de kolekto titolita « Ilustrita Biblioteko » 
kun 5 numeroj enhavantaj li tera turaj* oj n pri « Orien
to ». Kaj nun la kolekto estas pligrandigata per 
‘2-a serio, ankan 5 numeroj, prezentantaj rakontojn 
tradukitajn kaj rilatajn al La Alaro. La kunigado 
estas iom artifika kaj la titolo eble iom grandioza. 
Aliflanke la kajeroj estas placaj, ilustritaj, Ia rakon
toj ne tro longaj, taŭge elektitaj el diversnaciaj 
aŭtoroj kaj bone esperantigitaj. Al mi plej plaĉis la 
plej longa, en duobla numero, speco de romaneto aŭ 

robinsonaĵo, sufiĉe drameca ; sed ankaŭ la aliaj 
tekstoj, cu tim igaj, ĉu humoraj, ĉu fabelaj, formas
rekomendindan, varian malkaran legajAon.

Malnovaj samideanoj konas kaj uzis tre utilan 
libron, la A 'alilingva Etimologia Leksikono de L. Bas
tien. Ofte oni deziras trovi la fonton de iu radiko, 
ekscii ĝian internaciecon, pruvi la preskaŭ sam
gradaj facilecon de nia vorttrezoro por ĉiu Eŭropano.
< Mii vidis tiun verkon apud la Fundamento kaj la 
Vortaro de Kabe sur skribtablo de ĉiu klera sami- 
deano, en la biblioteko de ĉiu kursestro. Nu, la eldono 
ne estis elĉerpita, kion oni povis supozi, sed sub nova 
ko\ rilo ĝi estas rehavebla el la eldonejo Esperantista 
\ oĉo (*n .laslo, (.ar Ia taŭga verko tute ne perdis sian 
valoron, oni povas konsili al ĉiuj, kiuj ne posedas 
tiun tute specialan vortaron, akiri ĝin kaj eltiri el 
ĝi inuiton sciindan.

La lernolibro (iojn ni akompanos gramofonajn dis
kojn por instruado per plej novaj metodoj. Gi konsis
tas el scenetoj, kiujn instruisto kaj lernantoj aŭdos, 
st lidos, ludos precipe kaj tiel, kun.kelkaj klarigoj, akiros 
gaje la elementojn de nia lingvo. Detala antaŭparolo 
montras, kiel uzi la libron kaj la metodon.

I '"'ria Esperant,o-Servo, en Barcelono, presigis 
broŝ u ron en Hispana lingvo, Pro Esperanto, kun 
resumo de la gramatiko kaj vortaro Esperanto- 
Hispana : ĉio necesa por kompreni Esperantajn 
tekstojn kaj eklernadi la internacian lingvon

La kolekto de 1’ŝlosiloj zorgata de I. C. K . pliri- 
cigis per Albana Ŝlosilo. ĉar tiu lingvo estas tute

^  aparta kaj estis ĝis nun maloftaj rimedoj rilatigi 
ĝin kaj Esperanton, tiu nova ŝlosilo estos unue kaj 
ĉefe utila al A lbanoj por kompreni Esperantajn 
tekstojn, sed ankaŭ interesos samideanojn deziran
tajn ekscii, kio estas la Albana lingvo.
15 Aprilo 1929. G. S.

M O T O J
La administrado de Londono. —  Laŭ la lasta sta

tistiko vidiĝas kia maŝinaro necesas por la adminis
trado de tia urbego kiel Londono. La dokumento 
enhavas tre interesajn indikojn. Ekzemple oni legas, 
ke en la graflando Londono troviĝas 141 aŭtoritatoj 
kaj en la eksteraj urbopartoj kiuj kun la graflando 
Londono formas kune Grand-Londonon, ankoraŭ 
300 pliaj aŭtoritatoj. La nombro de personoj, kiuj 
kunhelpas honorofice al la loka administrado estas
10.000. La tuta elspezo de la Londona administrado 
estas jare 56 milionoj da funtoj sterlingaj t. e. 400 m i
lionoj da orfrankoj. La Graflanda Konsilantaro ad
ministras 977 elementajn lernejojn kun 650.000 
lernantoj. Ĉirkaŭ 14.000 infanoj kiuj ne povas sekvi 
la instruadon ordinaran pro ne sufiĉa fizika evoluo 
troviĝas en specialaj lernejoj.

Donaco de Nobelpremio. —  Fernand Buisson, la 
fama batalanto por paco, donacis la Nobelpremion, 
kiun li ricevis pasintan jaron, al la Franca Stato por 
fondajn kiu portas la nomon » Fondaĵo Fernand 
Buisson. La rentumo servos por arangi prelegojn pri 
la Ligo de Nacioj en la unuagradaj kaj mezaj ler
nejoj francaj kaj plie por doni al universitataj stu
dentoj subvencion, por partopreni internaciajn kon
gresojn aŭ por helpi al eldono de publikaĵoj, kiuj 
akcelas la pacon tutm ondan. La sumo de la fondaĵo
estas 300.000 Frankoj.

Herbert Floover —  Humanisto. —  La nuna prezi
danto de Usono estas konata al la mondo kiel inĝe- 
niero, aferisto, kaj politikisto. Malpli konata estas 
lia faka sperto en la m inado, geologio kaj minera
logio. Aperis 1912 en la eldonejo de » Mining Maga
zine « en Londono bonega traduko el la latina de 
l’verko » De Re Metallica « de Tfama mineralogo 
Georg Agricola, mortinta en Chemnitz 1555. La 
tradukinto estis Herbert Hoover kaj edzino, kiuj 
post 5 jara laboro plenumis tiun  grandan laboron. 
Tiu-ĉi moderna eldono de la fundamento de 1’mine- 
ralogio estis kompletigita de la tradukintoj per 
detalaj historiaj kaj sciencaj rimarkoj, observoj kaj 
fontindikoj, ne nur rilate la teorion kaj praktikon 

de la m inado, sed ankaŭ pri esploroj mineralogiaj 
kaj geologiaj, plie pri la leĝfaro de la m inado en la 
plej fruaj tempoj. Rimarkinde estas, ke vera prak
tikulo de la taga vivo, povis sin okupi pri tia nefacila 
kaj temporaba laboro.

A ova stato : Novaj poŝtmarkoj-novaj moneroj. —  La 
kolektistoj de poŝtmarkoj kaj de moneroj estos kon

tentaj. La \ atikan-ŝtato jam  ŝarĝis spertulon Proj. 
Camillo Serasini, direktoron de la num ismatikaj 
kolektoj pri la skizo de la novaj poŝtmarkoj kaj 
moneroj. Aperos unue provizora serio da poŝtmarkoj,
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H o m o j ,  S i m i o  k a j  B e s t a r o

(Kun amika dediĉo al Ge-sroj Isbrŭcker)

Ke « homo devenas el simio kaj emas reiri tien » farigis 
jam konata popola proverbo. La Darwjn’a teorio pri evolucio 
de 1’homaj gentoj el simiaj tra la natura pratempo kauzas 

ankoraŭ grandajn intelektajn batalojn en Usono, kie okazis 
antaŭ kelkaj jaroj sensacia proceso en Tennesee. Eĉ la fama 
politikisto Bryan tiam pledis kontraŭ la teorio.

Nu en Februaro de tiu ĉi jaro alia proceso, pli reala kaj 
pli proksima, okazis en alia parto de Usono, ĉe urba tribu
nalo de St. Louis, Missouri, okazis proceso pri vera vivanta 
simio, adulta orang-utano, jam tute civilizita, tia, kian ni foje 

vidis en iaj kinematografaj filmoj, ĉu trinkanta kafon en 
societo, ĉu ĝentile pusanta veturileton kun ĉarmigita bubeto.

La homsimila besto estis stelita. Ne. Pli vere ĝi tiel amikigis 
kun homo ke ĝi ne volis lin forlasi. La kontraŭa plendanto 

montris posedajn dokumentojn.
Nu, la advokato de la cirkestro pledis, ke laŭ la Darwin’a 

teorio simioj rajtas legan stabilecon kaj tial neniel povas esti 

konsiderataj kiel propraĵo.
Kompreneble vin interesas multe pli tio, kion fine decidis la 

usona jugisto. Ĉu li ruze venigis glavon kiel Salomono por 
eltrovi kies koro plej amas la simion ? Ĉu li malprudente eldi
ris sian opinion pri la danĝerplena Darvvin’ a temo, tiel riskante 
la severan kritikon de la ortodoksaj gazetoj se li jugis por 
kaj la akran riproĉadon de la liberpensemaj se li jugis konfrati ?

Nu, kiom vi vetas ? Diru. Kion vi supozas ? Ne scias. Ne 
kuragas. Nu, mi diros al vi. La jugisto restis prudenta. Er pli 
ruza ol Salomono Ii sin montris. Li malkovris ian ŝuldon de la 
plendanto al la nuna amiko de I' simio kaj venkis la argumen
ton pri posedo aŭ propraĵo per nova argumento pri kompenso 
favora al la Darvinano sen favoro al Darvinismo. Ne diru ke 

la Usonanoj ne estas sagaj.
Multe pli tragedia estas la raporto de germana plantisto 

kompanio en Brita Kameruno (Centra Afriko). Unu el giaj 
dungitaj elefant-ĉasistoj, indigena viro, enpenetris virgan arba

ron, kien, laŭ homa memoro, neniu edzo de virino iam antaŭe 

enpasis tiel malproksime^
La nigrulo ekvidis belajn simiojn. Rimarkante unu aparte 

belan, sidantan inter du branĉoj sur arbo, li pafis. Kiam li 
atingis la falintan kadavron, li tuj vidis surprize, ke ne estas 

simio, sed nigra virino.
La homo tuj iris anonci la teruran aferon al la polico en 

Viktoria, ĉiel oni provis ion ekscii pri malaperinta virino. 
Sensukcese. Nenio estis trovebla pri la deveno de la viktimo. 
Ŝi estis tute senvesta kaj eĉ ne surhavis la kutimajn ornamajojn 
aŭ tatuajn signojn sur la korpo. Nenia vilaĝo apudestis eĉ je

granda distanco.
Oni do supozas, ke la virino estis kaptita en infanago kaj 

grandigis inter la simioj, ĉu ne revenas al viaj memoroj tiu 
fama libro de la Rozkolora Libraro pri « Ido de 1’Arbaro » 
de kapitano Mayne-Reed, kiun ni tiom avide legis estante 
infanoj ? Dum jaroj violonmuziko min igis terure malgaja, 
ĉar iu ludis ĝin ĝuste dum mi estis leganta la ĉapitron, kie la 

infano formarŝas de la hejmo metante sian manon en la mane

gon de la granda amikema orang-utano.
La jugisto en Viktoria ne punis la mortiginton, sed li mem 

sin kondamnis al ne-plu casado en la arbaro, ĉar li kredas 
pri io supernatura en sia aventuro kaj pentas, ke li rompis la 
neskribitan legon, laŭ kiu la « parencajn » sumajn popolojn 

oni devas lasi en paco.

Tute prava leĝo, eĉ sen la parenceco. La hindoj ja emas 

kredi je animoj eĉ en bestoj kaj tial evitas ilin mortigi. Viŝnua- 
noj kaj ĵainoj estas severaj vegetaranoj pro tio.

En Ia antikva hinda libro « Bhagavat Gita » trovigas tiuj 
linioj (V. 18) : « En la sciencema kaj modesta Brahmano .en 
la bovo kaj elefanto, eĉ en la hundo kaj en la hundo-man- 

ĝanto, la saguloj vidas la Identulon. »
Same kial siatempe Gotamo, fariginte Budho, ankaŭ mon

tris kaj rekomendis universalan bonvolon eĉ al bestoj, same 
kiel Sankta Francisko el Asizo allogis ilin pro sia amo al 
ĉiuj kreitaĵoj, simile la moderna gvidanto Mahatma Gandhi 
en Hindujo ofte skribas tre bele pri bestoj en sia gazeto 
« Young India ». Unu el liaj plej kortumaj artikoloj temis 

pri bovinoj :
« Plej grava punkto en hinduismo estas la protekto al la 

bovino. Tiu protekto sajnas al mi la plej admirinda fenomeno 
de 1’horna evolucio. Ci portas la homon trans sia propra speco. 
Por mi la bovino reprezentas la tutan subhoman mondon; en 
ŝi la homo vidu sian similecon kun ĉio ekzistanta.

Kial la bovino estis elektita al tiu honoro, tio aperas al mi 
plej evidente : La bovino estis la plej bona kunulo en Hindujo, 
ŝi disdonis abundon. Ne nur sian lakton ŝi havigis, sed ankaŭ 

ebligis kampokulturo^
La bovino estas poemo pri kompato. Tiu pacema besto els

piras kompaton, ŝi nutras milionojn da homoj en Hindujo. 
Protekto al bovinoj signifas protekton al ĉiuj mutaj kreitaĵoj 
de Dio. Antikva profeto —  kiu ajn estis li —  donis al la 

bovino la unuan rangon.
La malsupraj specoj sin tumas al ni kun alvoko tiom pli 

profunda ĉar muta. La protekto al bovinoj estas donaco de la 
hinda kredo al la homaro kaj hinduismo daŭros tiel longe 
kiom restos hindoj por protekti bovinojn. »

En alia loko Gandhi sopiris pri tempo, kiam starigos iu 
viro aŭ virino kun granda koro. kiu sindonos per tuta vivo al 
vekado —  inter homoj —  de tiu sento de solidareco kun kaj 

amo al la subhoma mondo.
Kiam la aŭtomobiloj nin naŭzas per sia turmenta bruado, 

suferiga blovado de polvo kaj kruela mortigado de prome
nantoj, estas utile —  por iom ekpardoni —  memori ke, krom 
siaj krimoj, ili tamen iom liberigis tiun malfeliĉan sklavon : 
la ĉevalon, kiu devis ŝvitadi kaj penadi lace kaj senlace la 

tutan tagon por tiri tro lozajn ŝarĝojn sub vipo.
Edmond Privat.

NOKTO EN URBO

Tra malpuraj. rompeiilaj vitroj de la gaslanternoj 
Rampas strioj de ta tumo, strioj palaj kaj malgrasaj 
Kaj penetras en humidajn kretojn, kvazan monstraj ver- 
Noktmisterojn serĉas ili, strioj de lanternoj gazaj. rmoj:

En rigida dormo staras telefonaj la kolonoj, 
Interplektas siajn manojn per Ia prujnkovritaj dratoj... 
Ofte ilin el la sonĝo vekas iaj raŭkaj sonoj,
K iu j portas sin obtuze, intermite super stratoj...

Nokiaj Spinas sin tineoj apud Ia ĝardenparkanoj± 
Provokante hundpasiojn per okula sia flamo —

Kaj proponas noktan varon al gardanta policano... 
Malrapide paŝas ili , vendistinoj de la amo.

Kelkaloke el la lukoj ŝprur.as lum ’ malklara, sima —  

Mortsilentas la mansardoj pri tieaj vivodramoj ! 
Morgaifiilin prihahilos moke Ia Monar1 pavima 
K aj prizumos monotone enrolitaj feraj tramoj...

I. L e j z e r o w i c z , Lodz.
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G a s t e jo  “  E t e r n a  P r a a r b a r o  ”

de F. Adam .

Do sinjoroj, nun venas la rakonto pri C har if , kiu 

korekte nomigis Charles Peep. L i estis efektive la 
plej sagaca, la plej ruzega kaj la plej bona knabo en 

la statoj, sinjoroj, kaj mi estu m albenata fripono, 

se tiu, kiu ne volas kredi tion, rie jam  hodiaŭ eniras 
malsanulejon.

Dum  la sepa jardeko C harif venis trans la grandan 

lageton, de Anglujo . Mi konatigis kun li en drinkejo 
en M anhattan , kiu estis fama en tu ta  Novjorko pro 
siaj bonaj patkuko j. T iam , por varii, li okaze estis 

iomete kuiristo. Mi certigas vin, kunu lo j, neniu povis 

baki pli bone ol Charlv Ia farĉitajn pa tkuko jn . Oni 
iris en la ejon, la nigrula kelnero jetis la teleron an taŭ  

vian nazon, Charly vokas : “ 'lake  care ” , kaj tuj 
tra la tu ta  ejo alflugis la patkuko  trans-super du, 
tri lab io jn , justege tien, kien ĝi devis ! Charly uzadis 

la flaton laŭ maniero, kiu inspiris al mi respekton. 
Nun. mi ofte venis, kaj tiel m i iom ekkonis lin. Li 

havis la saman karieron kiel ĉiuj ju na j “ Greenhoms ” , 
k iu j tiam  venis Novjorkon : Ŝupurigisto, gazetven

disto, ('ionfaranto ; nun  Ii estis a ltig inta je kuiristo. 

Baldaŭ li konfidis al m i, ke li intencas ekkomerci 
viskion.

lutage mi refoje sidas ĉe € harly , k iam  la pordo 

malfermigas, kaj eniras iu kun m ieno, kvazaŭ la 

sekreta polico sekvus lin. Malcoj ege li sidiĝis al mia 
tablo, subtenis la kapon per la manoj Kaj komencis 

Remadi plorinde. Komence m i pensis nepre nenion, 
opiniis ke eslas ia malbenata virinafero aŭ io simila 

kaj fie oni ne enmiksu sin ! Cis kiam  la nigra ser
visto metas hi t eleron an taŭ  lin, tu j poste eksonas la 

“ take care ! "  de Charlv, kaj la patkuko  alflugas. 

Gi estis grandega kaj klakis tiel, ke la ploremulo, 
pro teruro preskaŭ falis de la sego —  “ M anĝu ! ” 

mi diris al li —  l ' gi estas regalejo kaj kontraŭ am do

loro plena stomako estas pli bona ol malplena ! ”

Li malrapide levis la kapon kaj rigardis m in  per 
okuloj. S injoroj, ru vi jam vidis Ia oku lo jn  de bovido, 
k iam  fti estas buĉata ?

Mallonge : m i instigis lin iomete, malpezigi la 
koron. Alvenigis du kokta jlo jn  kaj ankoraŭ du, kaj 
ion i'post iom la kunulo komencis rakonti.

Li estis Hos to n ano. lutage ia tagento , kiaj t iam  
parazitadis kiel egipta plago tra  la ŝ ta to j, estis lin 

trumpeginta pri m ira terpeco," preskaŭ senkosta, 
supre en Arkaikas. A n ian  ol B illv  povis sufiĉe pri
pensi pri kio temis, Ii Bill Parker, tiel li nomigis, estis 

subskribinta kontrakton, laŭ kiu li estis ak ir in ta  por 

Kvarmil dolaroj ses kvad ra ta jn  m ejlo jn  da kam paro . 

La malbenita tiulo ne lasis lin trankvilig i, irigis lin 
al iiotario. al banko, enpoŝigis la monon,bondeziris 
felisan vo i afton kaj malaperis.

N u ! Bill finskrapis sian lastan areton da dolaroj, 
acetis Ia plej necesan aĵaron kaj forveturis, al A r 
kaikas. L i bezonis tri semajnojn , ĝis k iam  li alvenis.

n a n i la vagonaroj ne jam  veturadis kiel hodiaŭ, kaj 
li devis rajd i bonan distancon sur m a ljuna  ĉevalaĉo. 
kiun iu fripono estis trom pevendinta al li.

K iam  B illv supre alvenis, la ĉevalaĉo teren falis, 
eligis Ia langon tri futo jn longa el la buŝo kaj estis 
pereinta. K a j mankis m alm ulte , ke la ra jd in to  ankaŭ

pereis, k iam  li ekvidis la m irigan areaĵon. K iam  li 

estis kun la Serifo el la plej proksima, dek mejlo jn 

distanca vilaĝo lim ig in ta  sian posedaĵon, li ekkonis, 

ke li estis aĉetinta nenion alian ol nuran  praarbaron. 

Bonvolu sinjoroj, ne imagi al vi poton k u n  helianto j ; 
tie estis arboj sepdek fu to jn  a lta j ka j dudek d ika j j 
unu apud Ia alia, vera amerika arbaro.

Tie staris nun  la kom patindu lo , sola kaj forlasita, 
kun kelkaj dolaroj en la poso.

Mi parolu koncize, sinjoroj. L i konstruis m izeran 

kabanon kaj unue laboregis duni kelka tempo kiel 

sansei v e k in to . Poste Ii ekvidis, ke Ii povus m a ljun iĝ i 
ftis k iam  la tu ta  arbaro estus elsarkita. T iam  li ekfu

riozis, forbruligis sian hundejon, aĉetis por sia lasta 
mono mizeran ĉevalon kaj senpere ekrajdis. F ine li 
alterigis ĉe n i en Ia drinkejo „ Cow Boy ” .

K iam  li estis fin inta la rakonton, ok kokta jlo i estis 
for. C har if , Ia kuiristo, ja m  je la komenco estis sidi

g inta ĉe nia tablo , ĉar li estis fin inta sian laboron. 

Li sidis ankoraŭ kelkan tem pon nen iun  sonon eli
gante, sed m i ekkonis laŭ liaj fu lm an ta j oku lo j, ke 
ia d iablejo vagis tra lia kapo. K a j prave I Subite li 

diris : ‘ ‘ AII right ! ” kaj al B ill : “ Estigu  m in  via 

partoprenanto ! ” —  Bill Parker ekrigardis m ire

gigite. —  “ Partoprenanto  ? je  kio do ? ” —  “  Je 

via kam paro ! ja m  de longe m i volas aliigi m in  ! via 
areaĵo estus afero por m i ” .

Momenton m i pensis, ke Charly ekfrenezis, sed mi
ankaŭ sciis, ke ĉio kion li faris estis perfekta. Nu !

sinjoroj, vi povas imagi, ke Bill Parker kompreneble

goj radie konsentis. Ili tu j faris laŭordan kontrakton .
Charly jetis dum il dolarojn en la aferon. Parker

enĵetis sian praarbaron, ka j la afero estis m atura .

Ok tago jn  poste am baŭ  forrajdis. A d iaŭan te  Charly
pinĉis m ian  brakon kaj diris : « A ten tu  m a ljunu lo  !

okazos io ! » —  Mi rakontas nun  la aferon, kiel Bill

Parker m em  ĝ in  rakontis al m i, k iam  li estis riĉulo.

Kaj nii rostiĝu en la infero, se ne ĉio estas hardetale 
vera !

Post kvar semajnoj am baŭ  supre alvenis. La  unua 
afero de Charly  estis, ke li dungis seson da nigruloj 
kaj konstruis arbo trunkan domegon meze de la 

arbaro. Poste li ĉarpentis tab lo jn  kaj benkojn kaj 
firmoŝildon, sur k iun  li pentris ruĝlitere : —  Gastejo 

E terna praarbaro. La sildon li fiksis super la enirejo.

« I ondroj » diris B ill Parker v id in te  tion , « aŭ ci 

frenezas aii m i ! » « Gi ! » diris Gharly pacanim e kaj 
rikanis. Dum e alvenis la brando, k iun  Ii estis m en
d in ta  amase.

B a ldaŭ  la afero estis d isfam iĝ in ta . K a j jam  venis 

kelkaj lignohakistoj al la « E terna Praarbaro » kaj 
ŝanĝis sian salajron por viskio. Tiuj estis la unuaj 

gastoj. K a j ba ldaŭ ĉeestis k u t im a  gastaro, ĝuste 

sufiĉe, por ke deca gastejo povu mortaĉi. N u  ! k ion 
m i diru ? S in joro j, je iu bela tagmezo —  estis okaze 
dekduo da tiu j kunu lo j en la kabano —  la pordo 

m a I i ermigas kaj ventege eniĝas Charly  kun  vizaĝo 

kvazaŭ li estus aŭd in ta  ĉ iu jn  h im no jn  de la tero. 
Mirigite la kunu lo j rigardas lin ĉ iu j, same B ill Parker. 

Charly aliras ilin  malrapide, prezentas la ferm itan 

pugnon kaj diras : « S injoroj, kion m i havas en ĉi 
tio . » « Cu dolaron ? » iu  diras, « K o ta ĵon  ! » diras 

aliu. T iam  C har if malfermas la m anon , kaj jen enes
tis beleta, flavbrila ereto. « Oro ! » la knabo j ekvokis 
kune. « A li r ig h t» diras Charly « estas oro, vera oro ! »
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Nu ! se vi estiis v id in ta j la knabegojn, junu lo j 1 

kvazaŭ id io ta j ili estis subite. Necesis ke ĉiu estu 

pa lp inta  la orpecon en la mano, unu kriis pli laŭte 

ol la alia, kaj ĉ iu j volis scii, de kie Charlv havis la 
oron. « E lfosita ! » diris t iu  kun seriozega m ieno —  

« ne estas la unua , sed ĉiam  estis nur malgrandegaj 
amasetoj —  ĉi t iu  estas la plej granda ! » « K ie fosi

ta ? » vokis la knabegoj. —  « K ie ? » diris Charlv. 

« en la posedajo de m i kaj B illy  ! »

M i parolu koncize, sinjoroj. Post du tagoj estis tia 

aktiveco en Ia gastejo « E terna Praarbaro », ke la 

plej eleganta trinkejo en Novjorko ne povus havi pli 
bonan. Ĉ iu j volis aĉeti terenon. Charly kontraŭstari- 

ĝis, diris ke Ii ja  ne estas idioto kaj tiel, kaj ke lia 
kunsocietano, B illy , ankaŭ  ne volas vendi. Sed ju  pli 

li rifuzadis, des pli ili ofertis, ĉiutage la homamaso 
plimultig is, kampomakleristo j venis, agentoj de ĉie. 
La peceton da oro li estis ekspozinta en v itra ĵo  kaj 

ĉiu preterpilgrim is, kvazaŭ ĝi estus mara m irindaĵo . 
F ine k iam  la tum u lto  ja  ekestis danĝerega, C h a r if  

kaj B illy  vendis po unu kvadrata  futo por tri 
dolaroj. Tio laborigis ilin kiel karboportisto jn . Nece

sis alvenigi ledajn sakojn, por enmeti c iu jn  dolarojn. 
I li dungis seson da nigruloj por iomete adm in istri la 

gastejon. Malgranda urbo subite ĉirkaŭis la drinke
jon  « E terna Praarbaro ». K v in  m il viroj fosadis kiel 

la ta lpo j. Estis im pona agemo, sinjoroj !

Nu ! kaj je iu bela tago alvenis m algranda kara

vano, surĉarigis la m onsako jn  kune kun  Charly Peep 

kaj B ill Parker kaj forveturis.

La sinjoroj loĝas hodiaŭ en Novjorko en la plej 

larĝa avenuo kaj fumas havana jn  cigarojn. Estas 
vere, ke ili iom  m al junig is, sed k iam  Charly ekra
kontas, kiel li aĉetis la orpeceton por tridek dolaroj 

de mizerega vagulo, li ka j lia am iko B illy  estas 

preskaŭ krevantaj pro rido !

Sed al neniu  m alutilis  tiu  friponaĵo —  la kv inm il 
viroj, fosadintaj dum  tri m onato j kaj trov in te  ĉion 

escepte oron, sendube ege furiozis kaj dispecigis la 
gas te jon« E terna Praarbaro ». Sed ili ba ldaŭ kvietiĝis, 

restis kie ili nun  estis, aliaj aliĝis kaj hod iaŭ , sinjoroj, 
la loko, kie estis la praarbaro de B illy  Parker, estas 

eleganta kaj riĉa urbo.

Tiel Charlv Peep estas fond in ta  urbon, sin joroj, li 
estas ruzegulo, kia ne trovigas dua en la Statoj, kaj 

kiu tion kontestas aŭ diras ion kontraŭe, t iu  iru tu j 

ĉe la ĉerkofaristo kaj m endu keston por si !

Trad. E JU N A .

NE
Vi ankoraŭ ne konas la ĉ iusem ajnan sendependan 
ju rna lon  de Esperantu jo , la grandform atan 

Heroldo de Esperanto alie v i certe estus ĝia 

abonanto . Petu senpagan specimenon, kiu ĝojigos 

v in  per sia riĉa enhavo kaj interesaj ilustraĵo j ! 
Skribu senĝene al la Adm in istrac io  de Heroldo 
de Esperanto, Koln, Germanlando Brŭsseler S tr  94

L a  G u rd is to

de V indyŝ Sartovsky.

La gurdisto estas m a ljuna  viro, kun  griza barbo 
kaj voĉo raŭka kiel la sono de l ’gurdo, kiu akompanas 
lian kanton m ultfo je  ripetatan dum tage. L ia kant-o 
ne estas gaja, ĉar kun ĉiu haro falinta de lia kapo 

velkis iluzio kaj perdigis. Tro m ulte  li kantis en 

juneca tempo ; tia l raŭkiĝis la voĉo. Dronis fervoro 
kaj entuziasmo ; nur obtuza laco nun  pezas sur li. 

Lasta krio de koro stu ltig in ta  per la ('iamaj malhel- 
pajoj de 1’v ivo ekgurdas unutone kaj abrupte ; de 

Pbrando detru ita , knaras plende la voĉo :

Printempo pasis kaj suno,
Velkis somera flor ,
Fruktojn ne donis autuno, 
lieslis malrica la kor'.

K ion printempe la turdo 
Mensoge promesis al mi 
Nun mokripetas la gurdo 
Kun raŭka melankoli\

Juneco pasinta.
Floro velkinta..
Kor rompigi nla... 
ĉio falinta
Tie t i ......

K iam  li aperas en la korto j, fenestroj malferm igas. 
K om patem e aŭ  mokeme oni rigardas sur li ; malofte 

nu r okazas ke iu, ofendite, lin forpelas aŭ eĉ Casas 
hundon kontraŭ li. Pli ofte oni rekompencas lin per 

kupra monero, diskreta almozo al la destino ke ĝi 
gardu la donacinton de sorto sim ila. In fano j kelkloke 

grupiĝas ĉ irkaŭ la gurdo. Sed k iam  malgaje eksonas 
la raŭka kanto, ili tim em e forkuras, kvazaŭ vipite 

de antaŭsento de ia m alproksim a estonteco, kie 

ankaŭ ili suferos kion suferis li post, junaĝo  sencele 

foriĝinta.
Vespere, k iam  la raŭka voĉo perdis ĉ ian laŭ ton, 

li ebriigas sian korpon per aĉa brando. Ebriiĝ in te , li 
revas ke li mortis. T iam  la gurdo silentas. T iam  li 

estas feliĉa.

LA LASTA

Kunsente dedicita al G .H .R . ,  el Newcastle-on-Tyne, 
kiu, kvankam  la idista m ovado jam  disfalis, tamen 

ankoraŭ eldonas siajn poemojn en Ido.

Kiel soldato kantas romana, 
sola ĉe I' lasla landlim ' forgesita, 

kuraga ĉe sia posteno 
dum detruas patrujon barbaroj ;

kiel sur morta tero mortantas 
siajn amatojn lasla homido,

sub neĝeroj silente Svebantaj, 
atendante la blindan kaoson :

tiel idisto lasla vi kantas 
morne al mondo, kiu forgesis

la lingvon de vi -amegatan.
Ilo , poeto fidela, saluton I

Eleno V IN F E R O .
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Internacia Konferenco por Turismo kaj Reklamo
30  M arto>2 A p r ilo  (P askon ) 1929  en F ra n k fu r t  a . M .

La konferenco okazis laŭ invito de la Ekonomia 
Oficejo de la urbo Frankfurt a. M. kaj estis kunvo
kita sub la aŭspicio fle ia Foir-Oficejo de Frankfurt
a. M. konata kiel pioniro en la uzado praktika de 
Esperanto.

La Konferenco komencigis sabaton la 30 marto 
per malferma kunsido en unu el la foiraj ejoj, la 
impona » Beethoven-Saal (Domo Offenbach). Mal
fermis kiel prezidanto Bankiero Dro H . Arnhold- 
Dresden, membro de la speciale formita Prepara 
Komitato. Mallonge, sed trafe li legitimis la konfe
rencon kunvokitan de interesitoj ekster la profit
celaj organizacioj, dirante ke ĝi havas nek komercajn 
nek materiajn interesojn. Kontraŭe ĝi deziras repre
zenti la grandan amason sub la devizo » Servo al la 
publiko «. (li deziras krei novajn rilatojn kaj kontak
tojn kaj povos eventuale esti direktodona por novo
rientado en la pritraktataj kampoj. Li sciigis, ke aliĝis 
al la konferenco preskaŭ ‘200 partoprenantoj. 80 
korporacioj el 14 landoj estas reprezentitaj, inter 
ili kelkaj tre gravaj korporacioj el Germanlando, 
kiuj antaŭe neniam partoprenis en arango ligita kun 
Esperanto.

En Ia nomo de la urbo Frankfurt salutis la kon
ferencon urba konsilisto D-ro. Langer. Poste parolis 
sindiko Flach (Komerca Cambro Frankfurt) kiu i. a. 
reprezentis la gravan korporacion Deutscher Industrie 
& Handelstag, Direktoro Modlinger por la Foira 
Direkcio, Kortega Konsilisto v. Rauch, direktoro 
de la Ban-Direkcio Wiesbaden, Ministeria Konsilisto 
Dr. Inĝ. Ellerbeck, por la Norm-Komitato de la 
Germana Industrio, Supera konsilisto Dro Joseph 
por la fervoja direkcio de Frankfurt kaj en la nomo 
de la ('«[direkcio de la Germana Regna Fervoja Kom 
panio. Sekvis saluto de s-ro Bordat, propagandestro 
de la foiro de Parizo en franca lingvo.

Ciuj paroladoj sub granda aplaŭdo estis per impro
vizo flue kaj perfekte tradukitaj en Esperanton de 
s-ro Hoi». Kreuz, honorofica reprezentanto de la 
foiro de Frankfurt kaj konata al esperantistoj kiel 
generala sekretario de I.C .K .

Salutojn ankoraŭ alportis, por diversaj insti
tucioj s-ro Balkanyi —  Budapest, Prof. Bakuŝa —  
Maribor. Parlamentano Eriksson —  Stockholm kaj 
ingeniero D-ro Stromboli —  Pisa. Tiuj konferen
canoj parolis nacilingve kaj tradukis sin mem en 
Esperanton.

Poste D-ro Arnhold dankis al ĉiuj reprezentantoj, 
aŭtoritatoj kaj la gazetaro pro la bonveno. Aludante 
pri la uzado de Esperanton li substrekis la avan
u lo n  do la » nova konferenc-tekniko « per Espe
ranto kompare al la generala metodo multlingva kaj 
temporaba.

La duan parton kiel laborkunsidon sub prezido 
de bankiero D-ro \ ogt —  Stuttgart plenigis parolado 
de Prof. Dro A. Weiss, ord. profesoro pri scienca 
organizo de la laboro en la Supera Komerca Lernejo, 
Mŭnchen pri » La reklam-scienco en la instruado pri 
scienca organizo de la laboro «. Resume li pritraktis 
la evoluon de la reklam-scienco en Usono kaj Eŭropo.

Germanujo kiel unua lando akceptis la reklam- 
instruadon en la programo de siaj Alt-lernejoj. Lia 
postulo estas, ke la instruado havu saman rangon en 
la supera instruado kiel aliaj fakoj. La kondiĉoj por 
allaso estas tre severaj. Li faras grandajn pretendojn 
pri la universaleco de la kono de reklamisto kaj 
postulas allason de nur morale senmakulaj homoj. 
En lia lina konkludo li postulis la kreon de Internacia 
Alt-Lernejo por Reklam-scienco kaj Ĵurnalismo kun 
sidejo en Ĝenevo apud la Ligo de Nacioj. Lia skizo 
de programo ankaŭ enhavis kiel help-sciencon » Espe
ranto «. La parolado estis tuj tradukita en Espe
ranton.

En la fino D-ro Vogt esprimis sian dankon al ĉiuj 
(^eestintoj, la parolinto kaj plue al la tradukisto. 
Post propagandaj vortoj pri la evidente montrita 
utileco de Esperanto li fermis la kunsidon.

En la dua laborkunsido posttagmeze (prezidita de 
D-ro Vogt) raportis Min. konsilisto D-ro Inĝ. Eller
beck —  Berlin pri » Germana Normado sur la kampo 
de I’ turismo kaj reklamo «. Reklamo signifas varie
con en formo kaj esprimado. Normo signifas unuecon. 
Malgraŭ ĉiuj konsideroj normigo estos utila en rekla
mo. La parolinto montris tion per tre lerta kaj 
konvinkiga demonstracio. En la trafiko jam  multaj 
detaloj estas norm igitaj. Ekzistas preskaŭ nur unu 
interrela distanco en la fervoja konstruado. Normigo 
de maŝinpartoj ebligis redukti la ripardaŭron por 
lokomotivo je I /4. Normoj ekzistas en la martrafiko, 
radio-komunikado, signalaro, ŝip-ekipado kaj telefon- 
instaloj. Ciuj servas al simpligo kaj rapidigo de 
I’ trafiko.

Ankaŭ tiu ĉi parolado estis tuj tradukita en 
Esperanton.

Kiel dua raportonto D-ro Ju i. Hanauer —  Berlin 
citis vicon da deziroj pri necesaj kaj utilaj normigoj 
en fervojo, tramo, strattrafiko, horaroj, geografiaj 
kartoj ktp. Nova kaj bona ideo lia estas enpenetrigi 
la ideon pri unueco jam  en la lernejojn. D-ro Hanauer 
tradukis sian paroladon mem tre flue en Esperanton.

La paskodimanĉo estis libera por la konferencanoj. 
Matene vizito de la foira tereno estis organizita. Je 
la sama tago okazis la germana Esperanto kongreso 
brile organizita de la loka samideanaro sub la sino
fera gvidado de s-ro Schutkowski.

Lundon matene, sub prezido de Inĝ. D-ro Strom
boli —  Pisa, okazis parolado de Inĝ. Svoboda, direk
toro de I’ « Radio Journal » Praha en la Aŭlo de 
Goethe-Gimnazio (kien la konferenco devis translo- 
kiĝi pro ne-hejtebleco de la foira domo) pri « Radio- 
Gazeto kaj Reklamo». La parolinto komparis la 
radio-organizon de Usono kun tiu de Eŭropo. Tuj 
post la enkonduko de Radio kreiĝis krizo, kiu kaŭzis 
la komercan organizon de Radio. Oni spekulis pri la 
granda bezono de propra reklamo. Artistoj, dezirantaj 
fari karieron kaj diskonigante sin per radio pagis 
sumojn ĝis kelkaj m il dolaroj po horo kiel depagon 
por la reklamo. Ofte la mono venis de industria 
entrepreno. Oper-disaŭdigo foje estis kombinita kun 
reklamo de petrol-kompanio. Ankaŭ tiu  sistemo ne
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konservigis. On i enkondukis t iun  de licencpago por 
aŭdado kaj disaŭdigo, k iu  hodiaŭ ankaŭ regas en 

Eŭropo. R ila to  de la Gazetaro al radio estis rim ark ita  

per radio-aldonoj, poste oni tam en konstatis m a lu 
tilon de radio al la gazetaro. Fakte  radio tam en ne 

povas anstataŭ i gazeton. Rad io  devigas aŭd i dum  

certa horo, ne ebligas reaŭdi, postulas grandan 
atenton kaj ne ebligas elekton de la materio. Male 
gazeto havas c iu jn  t iu jn  avantagoj n. Rad io  estas 

utila por rapida diskonigo de plej ak tua la j novajo j, 

sporto, akcidento j, ŝip-pereoj, dum  strikoj kaj aliaj 
malhelpoj, ĉar male al gazeto ĝi povas esti servata 
de nur m a lm u lta j he lpanto j. Precipe sur la kampo 

de m uziko  R ad io  havis grandan sukceson kaj sen

dube ankoraŭ plenumos gravan mision.
La  tradukon en Esperanto de la germanlingve 

farita parolado faris s-ro. Kreuz.

La parolinto proponis rezolucion por konigo al la 

Internacia Unio de Radiofon io  en Ĝenevo unuan im e 
akceptitan . E n  du kom isionoj rezolucioj pri kreo de 

Internacia A ltlernejo por reklam-scienco kaj ĵurna- 
lismo en Ĝenevo kaj rekomendo pri favorado de plia 

norm igo estis preparita kaj akceptitaj de la K o n 

ferenco.
La  ferma kunsido okazis m ardon 2 aprilo sub 

prezido de Ĝenerala sekretario Rob . Kreuz, Geneve 
Cefan temon pritraktis ĉefinspektoro sro Karsch
—  Dresden pri « M ondtrafiko kaj M ondlingvo » 

en k iu  li elokvente montris la utilecon de Esperanto

en trafiko kaj reklamo.
L i ankaŭ  atentigis pri la Turisma Servo de U EA  

per Esperanto. L i tradukis mem sian tre lertan 

paroladon en Esperanton.
Sekvis vigla diskuto kaj raportado en Esperanto, 

en k iu  partoprenis sroj Ja n d ik  —  Pardubice, Pil- 
hofer —  Nŭrnberg, Hoen-Koeln, M inor —  H am burg , 

Rakuŝa  —  Maribor kaj B a lk a n j i  —  Budapest. Ciuj 

parolis en Esperanto. La diskuto estis atente sekvata 

de sufiĉa nombro da reprezentantoj —  neesperan

tisto j, k iu j ĉeestis ankaŭ  la fermon.

Sro Kreuz je  la fino esprimis la dankon al la gasta
m a urbo F rank fu rt kaj al la ĉeestantaj reprezentantoj 
de urbo, komerca ĉambro kaj korporacioj, k iu j pacien

ce sekvis ĉ iu jn  trak tado jn  de la konferenco kaj povis 

ankaŭ  konv ink ig i pri la utileco de Esperanto. Post 

m u lte  ap laŭd ita  kolega danko de Prof. Rakuŝa —  
Maribor al sro Kreuz —  Ĝenevo, la moviga motoro 
de la konferenco, pro lia talenta tradukado  per im pro 
vizo eĉ de la malfacila j tekn ika j tem oj, la konferenco

estis fermita.
La  postan tagon (merkredo 3. 4.) la konferen

canoj laŭ oficiala inv ito  guis la gastemecon de la 

urbo W iesbaden kun  memorinde afabla akcepto de la 

aŭ to r ita to j, kom una  tagm anĝo , koncerto en la Kurac

domo, promenado k tp .
K iel preskaŭ ĉiujare ankaŭ je la nun jara  pasko 

la esperantistoj havis eblecon ĉeesti internacian konfe
rencon, en kiu Esperanto estis iamaniere uzata. 

Neniel n i havos tro ofte la okazon m ontri per taŭga 
demonstracio la prak tikan  aplikeblecon de Esperanto 

por celoj de scienco, komerco, tekniko k tp .
La konferenco en F rank fu rt estis tia  okazo kaj kiel 

ni povis aŭd i de partopreninto j ne-esperantistoj, 
un ika  pruvo denova, ke Esperanto estas perfekta 

instrum ento por internaciaj konferencoj.

Ne estas nura laŭdo esperantista la konstato pri 

la uzebleco de Esperanto. F ak to  estas, ke tia ap li

kado de Esperanto estas esperiga kontribuo  al racia 
organizo de internaciaj kongresoj kaj konferencoj 
en estonto. Sendube unu  el niaj vojo j de I' sukceso 
estas tia uzado de Esperanto. K onk ludo  estas : 

Ni zorgu posedi grandan nombron da perfektaj 
tradukantoj diverslingvaj por montri la superecon de 
nia nova “  konferenc-tekniko *\

(Partopreninto)

Esperantistaj problemoj

v i .

L a  p r o p a g a n d i l o j

Disvastigi novan ideon kaj grupigi anaron batalantan, nece
sigas rimedojn tiom materiajn kiom spritajn. La linguo inter
nacia, en la praktiko leprezentita per Esperanto, kreis mova
don el la modestaj moneroj de la laboranta klaso. Malmultaj 
rikuloj donis konsiderindajn sumojn, ni diru centmilojn ne 
parolante pri milionoj. La manko de gravaj financaj rimedoj 
por kvazaŭ devigi la homojn akcepti nian idealon, esprimigis 
ankaŭ en la spirita materialo, kiun ni uzis por argumenti. Certa 
progreso jam konstatigas kaj estus utile atenti pri plia plibo

nigo de nia spirita arsenalo. Ni komprenas sub tio la presitajn 
dokumentojn por varbi novajn adeptojn aŭ impresi gravan 
personon gajnotan al nia afero. La plej konataj estas la fo
lioj, kiuj rakontas la problemon de la internacia lingvo 
komencante ĉe la biblia epoko kaj citante al ni aron da emi
nentaj viroj ĉiutempaj kiel atestantojn por la ideo, kiun ni 

defendas.

La nomoj de Descartes, Leibniz, Tolstoj, Max Muller, 

Naville, kaj aro da aliaj eminentuloj retroviĝas kun 
emociiga fideleco sur preskaŭ ĉiuj traktaĵoj, kiujn ni uzas. Tlo 
estis bona dum tempo, kiam mankis la praktiko de la lingvo, 
kiam ne ekzistis io videbla, mallonge kiam ne ekzistis tio, kion 
ni iom trograndige nomas u Popolo Esperantista ». Kiu el vi
scias ion pri Max Muller, konata antaŭ 40-50 jaroj kiel sans

kritisto ? Li aprobis la ideon de lingvo internacia ĝenerale, sed 
neniam lernis Esperanton. Superflua estas hodiaŭ la cito de 
praepokaj scienculoj, aprobintaj la ideon, ĉar same facile oni 
kunigos pli grandan nomaron de eĉ pli eminentaj homoj, kiuj 
malaprobis ĝin. Alia speco de folioj, jam pli praktikaj estis 
tiuj destinitaj al certa klaso aŭ profesio. Estas tiaj folioj kiel 
« Esperanto kaj la komercisto », Esperanto kaj la studento 
k.t.p. Tiajn oni eldonis germanlingve kaj ili tre utilis en sia 

tempo. La perletera varbado trovis helpon en la tiel nomataj 
ŝlosiloj, libretoj malgrandaj kiujn eldonis Herbert A. Hove- 
ler (ĉefeĉ) en London kaj kiujn renovigis kaj reeldonigas la 
Internacia Centra Komitato. Tiuj propagandiloj ja estas taŭ- 
gaj por ĉiam, ĉar estas fakte lernilo kaj ekzistas esperantistoj 

kiuj per tia ŝlosilo lemis la lingvon ĝis certa grado.
Kio mankas al ni. estas nacilingvaj folioj bone presitaj kaj 

citantaj nur faktojn. Tro malmulte ni atentigas la publikon 

pri tio, ke ekzistas fakte hodiaŭ miloj da homoj kiuj kons
tante uzas Esperanton ne kiel sian ĉefan sed kiel plej amatan 
lingvon. Kiom da servoj plenumiĝas dank’ al Esperanto kaj 
ĝia organizado, kiom da faciligoj ĝi jam donas tion ni devas 
rakonti. Forlasu la citon de eminentuloj kiuj ne plu viva» ;
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forlasu la ateston de ia gravulo, kiu tamen ne lernis la lingvon.

Forlasu Ia informon ke tiu aŭ alia organizajo voĉdonis 
favore de Ia internacia lingvo, ke la Porpaca kongreso rezo
luciis la 24an fojon favore cie la enkonduko de Esperanto. 
Forlasu fine la ideon ke internacia lingvo servos al ĉiuj.

Sed  :

Citu la eblecon ricevi informojn, servojn, rilatojn k. t. p. 
per la organizo de Esperanto, t.e. per la Delegitoj de U n i
versala Esperanto-Asocio.

Citu kiu grava instituto uzas, ne uzis nian lingvon kaj la 
servaron.

C itu  la lastajn kongresojn kiuj uzis la lingvon en la disku
toj aŭ havis specialan kunvenon de esp. kongresanoj samfakaj.

Atentigu pri la nerektaj rekonoj cie la lingvo en telegrafio, 
la uzado ĉe gravaj institutoj internaciaj, la ĉiujara kongre- 
sado de la Esperantistoj; uzu dankesprimojn pri faritaj ser
voj kiel tiaj estas presataj en « Esperanto n; tion la mate
rialista mondo satas, avantaĝo, profito, faciligo, helpo en 
rilatoj

Resume : Faktojn, faktojn kaj faktojn.

M alfacila  estas realigo de tiu plano. Ĝ i antaŭvidas rime
dojn kiujn modesta societo nacia ne disponas. A n ka ŭ  malhel
pas la manko de racio en nia movado. Anstataŭ kunigi la 
jam nesufiĈajn erojn, la aktivuloj disigas ofte tion, kion oni 
havas. Necesas raciigo kaj normaligo.

U  I . A  intencas prepari modelon de tia nova propagandilo, 
bele kaj arte presota en nacia lingvo kaj grandkvante. C i  
enhavos tiajn faktojn, se eble dokumentojn ^produktotajn, 
skizon de la maniero sin servi de Esperanto kaj de ĝia orga
nizo. formulo cie aligilo kun indiko de adreso en la koncerna 
lando. Su r  la aligilo, presebla aparte kaj laŭlande ankaŭ 
informo pri la enlanda movado, la ebleco renkonti samidea
nojn enlandajn k.t.p. Entute simpla praktika alloga presaĵo. 
Naciaj societoj kiuj interesigas pri la plano kaj kiuj deziras 
partopreni la eldonon bonvolu skribi al ni.

H. J.

Kongresa Kalendaro 1929
Aŭstralia : Perth. —  Oktobro 8-14 ;
Belga : Gent-Gand. —  Majo 18-20 ;

Brita : Canterbury. —  M ajo 18-20 ;
Bulgara : Sofia. —  Majo 10-12 ;
Dana : Holback. —  Majo 19-20 ;

F inn landa : Helsinki. —  Marto 31 ;
Franca : Nancy. —  M ajo 18-20 ;

Germana : Frankfurt-a-M. —  Marto 29-31 ; 
H ispana : Oviedo. —  Sept-bro 14-18 ;
Itala : Udine. —  Ju lio  28-30 ;
Kato lika  : Praha. —  Aŭg. 11-15 ;
Pola : Poznan. —  Ju lio  29-30 ;

Sennacia : Leipzig. —  A ŭg . 4-10 ;

Sveda : Upsala. —  Majo 18-20 ;

Svisa : Zŭrich . —  Sept. aŭ Oktobro ; 

Universala : Budapest. —  Aŭg . 2-9 ; 

Antaŭkongreso : W ien . —  Ju lio  30-2 A ŭg  ; 
Postkongreso :) Praha. —  Aŭg . 9-11.

14-a Ilala Esperanlo-Kongreso.

I !dine, 28-a ĝis 30-a de Julio  1929.

I-a 14-a ita la  nacia kongreso okazos en Udine fine 
de I' venonta Ju lio .

I.a kongresurbo, cefloko de Friu llando , farigis dum  
la m ondm ilito  » ĉefurbo de la m ilito  ita la  « kaj estas 
sufiĉe artplena kaj v iz itinda .

A liĝo al la Kongreso flanke de fremdulo j ĝoje 
akceptata , K o n g r e s is to  kostas it. L iro j 25. —  
Sigelmarkoj, e ldonitaj okaze de I’ Kongreso kostas, 
fio 100, it i .  L iro j 3.- sendotaj al la suba adreso.

Sendoj de esperantaĵoj por la Kongresa Ekspozicio 
kaj de salutleteroj, varm e dezirataj.

Por ĉiu informo sin tu rn i al

Gruppo Esperantista Udinese, V ia Beato O . da 
Pordertone, I ,  Udine ( Ita lu jo ).

E n  K e l k a j  l i n i o j . . .

La 14, 15 kaj K ian de Septembro 1929 estos 
organizota en Ia urbo K ortr ijk  (Courtrai) grava 

internacia ekspozicio ĝardenku ltura , k iu  ampleksos 

la urban teatron, la komercan borson kaj ĉ irkaŭajon .
C iuj sciigoj haveblaj ĉe S-ro J .  C A L L E N S , groote 

m ark t I K ortr ijk . Belgujo.

A nkaŭ  g lum arkoj kun  esperanta teksto estas jam  

eldonitaj. Mendu ilin ĉe la sama adreso. La  kvanto  

de la dem andoj atestos pri la disvastigo de nia lingvo.

La Kortreika regiono estas tre interesa kaj alloga ; 

ĝi nombras m u lte  da samideanoj kaj al v iz iton to j de 
Belgujo ni rekomendas ĝin nepre viziti.

lo  m a n k a s  e n  v ia  b ib l io te k o

P R O Z O  R I D E T A N T A
Frezo : 3 .— Fr. svis.

S o v e to j o r ig in a le  v e r k i t a j  d e  R A Y M O N D  S C H W A R T Z

LIBROSERVO DE UEA. GENEVE Prezo Fr. svis

EKSTERORDINARE GRAVAJN infor

mojn ricevos posedantoj de m alnovaj 

germanaj B a n k b i l e t o j ,  kontraŭ 

0.50 Fr. sv. por afranko. Globocapital-

< korpora t ion Bissone-Lugano-Svislando.
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Kontrolo de la Bilanco 1928. —  Pro m anko  de 

tempo, la ku tim a  kontrolo de la bilanco povis okazi 
nur je la sesa de Aprilo . Kontrolis la libro jn  kaj 

ekzamenis detalo jn, Sinjoro Cam ille Rogister, Banka 

ĉeflibrotenisto, en ĉeesto de la loka kom isionano de 
U E A , Sinjoro Pau l Bouvier. La kontro lin ta j kon

firm is la ekzamenon jene :
« N i ekzamenis la libro jn kaj la diversajn ciferojn 

de la bilanco, aŭd in te  la klarigojn de la librotenistino 

kaj de la Direktoro. N i plezure konstatas la bonan 

ordon kaj la ekzaktecon de la fina bilanco kaj de 
la librotenado ĝenerale. N i povas rekomendi al la 
K om ita to  de U E A  la aprobon de la jara bilanco 

por 1928 kun  danko por la sindona laboro ».

Ĝenevo, 6an de Aprilo  1929,

Paul B O U V IE R . —  Camille R O G IS T E R .

Stato de UEA. —  Je  la lino de Aprilo  1929, la 
Centra Oficejo enskribis 7095 kotizo jn . Je  la sama 

tempo 1928 oni enskribis 7173 kotizo jn . L aŭ  la 
kategorio estas : (1929) 26 Helpm em bro j, 1894 
Membroj, 4828 Membro-Abonantoj kaj 347 Subte
nanto j sume 7095. K rom  tio estas 1H7 D um v iva j 

kaj 21 Honoraj M embroj, tiel ke Ia stato de la m em 

braro estas : 7303.

Malfruigo de la gazeto. —  N i informas n ia jn  abo

nan to jn , ke pro striko en la presejo la lasta numero 
kiu estis prespreta je la 5a de Aprilo , povis eliri nur 
inter la 24a kaj 26a de la sama monato.

.Jarlibro 1929. —  G i estos preta gis fino de la nuna 

m onato  kaj eliros meze de Jun io . G i estos sendota 

ai ĉ iu j anoj kies kotizo atingis la C. O . ĝis fino de 

M ajo  1929. La ekspedo okazas rekte el la presloko 
Magdeburg sub kontrolo de la loka Delegito.

Grafikoj-slalislikoj. —  La Centra Oficejo deziras 
pretigi grafikojn pri nia m ovado laŭ detaloj jam  

fiks ita j. Eventua le  tiu j grafikoj povas esti akom pa

na ta j de desegnoj laŭ moderna maniero. T iu j doku 

mentoj farotaj je  p luraj ekzempleroj servos al mode

laj ekspozicioj, k iu jn  U E A  disponigas laŭ fiksota 
plano al interesitaj Societoj, aŭ al teritorioj de U E A , 
pere de la ĉefdelegitoj. N i petas personojn k iu j estas 
kapab la j sin okupi pri tio, anonci sin al ni kun  indiko 

de postuloj kaj detaloj.

Prokrasto.—  Sekve de I’ striko ankaŭ  tiu-ĉi numero 

eliras p li malfrue, ŝu ldata  al m anko  de sperto de no

va kompostisto. La  listo de Delegitoj aperos en la 

venonta numero.

Geneve, 25a Aprilo  1929.

Hans JA K O B , D irektoro de U E A .

(le la Komisiono por Radio-Statistiko, Kom isiita de I.C .K . 
K unm etita  de J .  Jungfer, Lindenstrasse IO, Lŭbben N-I., 
Germ .

La ternpo estas tiu  de Meza Eŭropo.

La vintra tempo de la meridiano de Greenvvich KIM I ) eslas 
unu horo pli frua.

M allong igo j : K  =  E lementa kurso (komencantoj). K p . «= 
Kurso por progresintoj. —  IS' : =  Novaĵoj. —  I* =  Programo 
de la venonza semajno. Par. : — Parolado, parolanto.

Bonvolu kontroli Iau la programo kom un ik ita  de la 
sendstacio.

D IM A N C O

OO:.5. —  Langenberg, 462,2 m. Aachen, Koln, Mflnster.
—  P K . —  30 m in.

- Mios k, 946,6 m . —  K . —  30 min.
- Ĥurkov, 1.680 m . —  Par. —  Filippov. —  45 m in. 

Propaganda parolado por eksterlando.

1*2.00.
19.00.

L U N D O

20.‘20.

M A R D O

1 9 .5 0 .

Lille , P.T.T., Nord. —  ‘247,5 m. —  N K . —  5 m in.

M insk , 949,6 m . —  P. —  30 m in. —  D ini. Snejko.

M E R K R E D O
19.30. —  Oslo, 496,7 m. —  (Iannir, Fredrikstad, R jukan ,

Porsgrund, Notodden. —  30 m in . —  K.
J  A U D O

‘20.00. —  Alpes-Grenoble, 429 m . —  K . —  15 min.
20.00. —  Paris  P.T.T., 449,1 m . —  K. —  15 m in.
20.30. —  Lyon-la-Doua, 476 m. —  K.
21.00. —  Odessa, 9‘25 ru. —  40 m . —  K. —  ‘25 min.

V E N D R E D O

18.00. — - llarkov, 1.680 m. —  K. —  30 min.
18.05. —  Leipzig, 361,9 ni. —  Dresden. —  P. —  Prof.

D-ro Dietterle. Laboro kaj ideoj (le D-ro 
Zamenhof. —  15 m in. —  Ĉiu ni 2an V.

18.50. —  Zurich, 489,4 iii. —  Par. —  IO m in. ĵiilii duan
vendredon.

19.50. —  Stuttgart, 374,1 m. ; Freiburg. —  P. - IO m in. 
20.35. —  Geneue, 760 m. —  K N. —  IO min.
22.10. —  Uddeualla. —  K . —  30 min.
22.45. —  Leningrad. —  1.000 m. —  N. —  15 m in.

SABATO

18.20. —  Breslau, 321,2 ni. Gleivuilz, 324,6 m. —  P. —
IO m in.

19.00. —  Konigsberg, 280,4 m . ; D anzig , 455,9 m. —
P. —  5 m in .

19.00. —  F rank fu rt,^421,3 m . ; Kassel. —  Kp., K. —
15 min.

22.15. —  Bruselo, 508,5 m . —  5 min.
20.15. —  Lgon-la-Douu, 476 m . —  P. —  5 min.
22.15. —  Leningrad, 1.000 m. —  P. —  15 min.

S E N R E G U L A J  D IS S E N D O J

A ŭrnberg, 249,9 m . Mŭnchen, Augsburg, Kaiserslautern. —  
Kp. —  Par : pri diversaj temoj ĉ iun dekan tagon, plej 
ofte lunde aŭ jaŭde, 19.00 h. —  Par : A. Starke. —  30 min.

Alvoko. —  Radio-amikoj petu la stacion de Budapest ke 
ĝi dissendu informojn kaj aranĝojn de la kongreso. —  
Adreso : Hungara Rad io  A.S. Budapest V I I I ,  Foherceg 
Sandor utca T.

Esperanlo-Badio-Programo, aperas nun kiel speciala represo 
el Heroldo de Esperanto. Ĝ i enhavas la dissendojn en 
Esperanto kaj a lia jn  grava jn  in form ojn  el la radio-sfero. 
G i aperas en tri diversaj eldonoj. I . Plena. 2. Propaganda. 
3. Semajna. Interesuloj bonvolu sin turn i al la redaktoro 
de tiu-ĉi rubriko.

U n i v e r s a l a  E s p e r a n t o  - A s o c io

Centra Oficejo:

12 Bd. du Theatre, Geneve, Svis

Administra jaro 1929.

Ofciala Informilo

N-ro 7. Majo 1929
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IVIaJ Mortintoj
Kun sincera bedaŭro rii ricevis infiniton pri la 

morto de jenaj samideanoj. A l ilia j fam ilioj n i sendas 

la esprimon de n ia j respektplenaj kondolencoj.

S-ino Johanna Heuler, Vicdelegitino de U EA  en 
Falkenstein i.V. Germanujo, kunfondintino de la 
loka grupo, instruistino. Instruis ankaŭ Esperanton 
en la lernejo de Falkenstein kie ĝi estas deviga fako. 
Meritplena kaj sindona samideanino, ŝ i mortis ko
mence de Aprilo sekve de operacio.

S-ro Antti Kalikota, Fabrikisto en Vaasa, ano de 
UKA 27191, post longa malsano. Malgraŭ malsano 
li ĉiam klopodis por nia afero. Lia hejmo estis kun
venejo de (a loka societo, kiu perdis en li fervoran 
amikon.

S-ro Fr. Podlouĉka, landa supera kalkulkonsilanto, 
longjara UEA-ano kaj Delegito en Brno, Moravio, 
CSIi, 3 Aprilo. Li estis malnova kaj fervora esperan
tisto, kiu grandan parton de sia libera tempo oferis 
al nia kara lingvo. Fariginte 1905 esperantisto, do 
dum tempo malfavora al nia lingvo, li komencis 
persistan kaj seninterrompan propagandon precipe 
inter ia germanoj de la urbo. Senlaca propagando 
detala, de homo al homo, propagando pergazete, 
ebligis al li pli ol 25 kursojn, kiujn li gvidis kun 

eksterordinara pedagogia lerteco. Volonte rememoras 
liaj estintaj kursanoj la gajajn horojn, travivitajn 
en la kursoj, agrablaj per liaj bonhumoraj ŝercoj. 
K iam (ISR komencis oficiale ekzameni Esperanton 
kiel in s tru fako j li fariĝis per dekreto de ministerio 
por instruo kaj popolklerigo ekzamenanto-ne li 
la unua, ĉar kiel la unuan ekzamenanton li modeste 
proponis sian estintan kursanon. Kiel vera esperan
tisto li ne partoprenis la nacian malamon. Cu ger
mana, ĉu celia esperantista kunveno, ĉiujn li cees
tis kaj esperantistoj de ambaŭ nacioj egale funebros 
pri la aminda mortinto. Pacon al la semanto de 
1’paco. Honoron, al lia memoro.

F-ino M iei litan ii, Anino de la grupo en Alba-
.1 ulia, M e . 1928.

S-ro J.\\ Breadhead, Membro de la grupo en Ac- 
crington, Anglujo malnova kaj fidela samideano,
31.3.29.

S-ro Karpatia/, patro de nia ano Adalberto Kar
p a t i^  en Arad Rum an.

S-ro Hennj Parrish, Los Angeles, Cal., 86 
jaraĝa, patro de S-ro Donald E . Parrish, Nacia Sekre
tario de UEA en Usono. 5. IV.29

S-ro Theodor Blaze k, patro de la Delegito de UEA 
en Mnichovo Hradiŝte, Ceĥoslovakio, S-ro Zd. A. 
Blazek.

S-ro Andrea Stankov, patro de la D en Petriĉ, 
Georgi Andreev.

Sinceran kunsenton !

K o r e s p o n d a d o

Interŝanĝo de objektoj

Amsterdam. —  S-ro N.A. Zilver, Damrak 95, PM, 
ekskluzive mezeŭropajn malakceptas bagate la jo j^ 

Arad (Rumanio). —  S-ro Ludoviko Szilagyi, PM. 
kun ĉiuj eŭropaj landoj sed kun Germanio, Aŭs
trio kaj Ceĥoslovakio nur laŭ m a n lis to , Michel 
aŭ Yvert. Certe respondos.

Arad. —  S-ro Ju lio  Magveri, Bulevar Reg. Maria 12, 
P I., L ., kun sudamerikanoj, precipe el Argentino, 
resp. Buenos-Aires. Nepre respondas.

Bud Tolz (German. Bayern). —  S-ro Josef Bauer, 
T.L.O., Direktoro, por sekcio ruĝa kruco, Markt- 
strasse 33-2, P I., ankaŭ kun membroj de la Ruga 
Kruco ĉ. I. Petas sendi bildojn, fot-aĵojn. Certe 
respondos.

Beograd (Jugoslavio). —  S-ino J . Matekovic, Foto
grafistino, « Sariĉ Knez M ihajlova 21, P I., L., 
pri fakaj kaj sociaj temoj.

Berlin-Wilmersdorf. —  F-ino Marg. Nestmann, Joa- 
chim-Priedrichstr. 41 P I. Nepre respondos apli
kante flugpoŝtmarkojn.

Boijd-Minn. (Usono). —  S-ro George Hermanson, 
L. P I., terkulturo, politiko.

Antverpeno (Belgujo). —  S-ro Leopold Hazen, Gran- 

j estra a t 128, aŭtomobilkondukisto, deziras koresp 
Lon. diP I.kĉl pri ĉiuj temoj.

Breslau 3 (German.). —  S-ro Friedrich Krause, Hol- 
teistrasse 25-11 L., P I., k. ĉ. I.

Briix (Ceĥoslovakio). —  S-ro Josej Beller, Teplitzer- 
strasse 37, PM., P I., L., k. ĉ. I . kun seriozaj kolek
tantoj.

Bucuresti I (Rum anio). —  S-ro Josef Schechter, In 
ternacia Agentejo Select, Calea Victoriei, PM., 
peradas ciajn aferojn.

Budapest V I. —  S-ro Jozsef Benkd, elektroteknikisto, 
Reiter Ferencz utca 41, L ., P I., bfl. (ne PM.) 

Catania (H aljo j. —  Vittorio Verdura, Via Firenze 
38. Interŝanĝas rekomendite P I., PM., por kvanto 
aŭ por valoro (laŭ Yvert 1929). Certe respondos. 
Sendos novalojn el Ita lu jo , kolonioj kaj ĉl.

Dŝlrichov nad Byslrici (Cekoslovakio). —  S-ro Jin- 
drich Helekal, poŝtestro, PM ., kun seriozaj kolek
tantoj. Ciam respondas.

Desna apud Tanvald (Ceĥoslovakio). —  S-ro Jan  
R iha, P I., kun ekstereŭropanoj.

Genova (Ita lu jo). —  S-ro Enrico Bocciardo, Corso 
Torino 28-11, kun filatelistoj en Eŭropo, Azio, ' 
Afriko, Ameriko kaj Oceanio pri interŝanĝo de 
Eŭropa PM.

Hamburg. —  S-ro H. Leipelt, Konigstrasse 46, P I., 
L., kun f-inoj.

II ate g (Rumanio). —  S-ro Hermano Goldstein, str.
Santamariei 17, Hunedoara L., P I., PM ., k. ĉ. I .

11 ale g (Rumanio). —  S-ro Enieriko Goldstein, Sindi- 
catul, Ju d . Hunedoara, L., P I., PM ., k. ĉ. I .

Ilaleg. (Rum . jud . Hunedoara). —  S-ro Jozefo 

Jakab bankoficisto, Banca Industria li si Comer- 
ciala, L.. P I., Pk., PM., k ĉ l.

Hateg (Rum . jud . Hunedoara). —  S-ro Eugeno 
Felsner, Banca Industriala di Comerciala, banko
ficisto, L. P I., PM., k ĉ l., volonte kun anglaj 
gesamideanoj por perfektiĝi en tiu ĉi lingvo.
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Hirschberg (German., Schlesien). —  S-ro August 

Bartsch, Hellerstrasse 8 , P I., hfi., fot-aĵoj. kĉl.

Hirschberg (German. Schlesien). —  S-ro W alter 
Reinhardt, Bismarckstr. 2, P I., hfi., fot-aĵoj, k ĉ l. 

Hradec Kralove (Ĉeĥoslovakio). —  S-ro Karel Starek 
kaj kolegoj Pospiŝilova 528 PM., P I., fotoj ĉiam

respondas.

Jagerndorf (Ĉeĥoslovakio). —  Nia grupo aranĝos 
unuan merkredon de Jun io  letervesperon, 5an de 
Jun io  —  L., P I., k ĉ l. Esperanto-Grupo, Stadtcafe. 

Jic in  (Ĉeĥoslovakio). —  S-ro Frant. Volek P I., bfl.
Fotoj PM., L., Barakova 205. Tuj nepre respondas. 

Jic in  (Ĉeĥoslovakio). —  S-ro Voj ta Veverka PM., 
P I., Gaz. kĉl., espe., ĉeĥe, germ. Jiraskova 12. 

Kalugerovo-Pazarĝik (Bulgario). —  S-ro Petr. Ata- 
nasov, instruisto L., PK ., pri div. tempoj kĉl. 

Kyoto (Japanio). —  S-ro D-ro Jun ich i Nakagawa, 
Minamigoshocha 7, Okazaki, PM., kun Fidindaj 

filatelistoj.
Konecchliimi u J ic ina  (Ĉeĥoslovakio). —  S-ro Fran 
' tiŝek Kousa I, ĝend. ĉefserĝ P I., PM ., kĉl. Kĉ. 6 .—

ciam tuj respondas.
Leningrada l i .  —  S-ro S. D. Ivanov, UI. 3 Ju lia , 

15 kv. 42. P I., hfi., L., kun ekstereŭpopanoj ankaŭ 
kun samideanoj el ĉefurboj de Eŭropaj landoj. 

Lier (Belgujo). —  F-ino Georgette Baeten, 17jara, 
deziras kor. kun junaj geesperantistoj per P I., 
kĉl. Ne kolektas PM. —  Antwerpschestraat 15. 

Louky nad Olzou (Ĉeĥoslovakio). —  S-ro Pavel Bartu- 

lec 232. Tesinske Slezsko P I., PM., kĉl.
Middle Park (Aŭstralio, Victoria) —  F-ino Lily 

Warner, 152 Page Street, S. G. 6 , 22 jara, L ., P I., 

kun aliaj f-inoj ĉ.l.
Moskvo. —  S-ro Nikolaj N. Schachkin, Poste Res

tante, Potschamt, Miasnickaja 26 A., P I., L., PK ., 
kun respondo, ne stampitaj PM., Gaz., esp. anglajn 

kaj aliajn sciencajn ; Fot-aĵoj. radio.
iNeu) Yorli Cily. —  S-ro Pedro S. Epifanovich, Box 

47 Internationa! House, 500 Riverside Drive, PK ., 

L ., Fo-aĵojn, gaz. ilustr.
Novij Bydzov-Z(ichovice (Cehoslovakio). —  S-ro Alois 

F ink P I., PM., kĉl., ĉiam tu j respondas PM., ^ d i 
fektataj kvanto por kvanto, valoraj laŭ Michel. 

Orlova I I I  (Ĉeĥoslovakio). —  S-ro Georgo Neklapil, 
L, P I, ankaŭ eiv germana lingvo, kĉl. Respondo

garantiata.
Piolrkoiv Tryb (Polujo). —  S-ro K . Trzcinski, antaŭe 

en Balakovo Rus., serĉas antaŭm ilita jn  geamikojn. 

LJlzen (Ĉeĥoslovakio). —  S-ro Eduard Hage, ins
truisto Borska 15. PM, div. pli ol 100, rekomp.

samkvanta kaj samvalora.
Praha-111. —  S-ro F. Hanus Hroznov& 8 . P I, PM,

espe, germ. kĉl.
Pelsag (Hungar.). —  F-ino liona Kernvajszky, Kir. 

Kozjagyzoseg L , P I, pri ĉiuj temoj precipe pri

literaturo. _
Sarajevo (Jugos lav io ). —  S-ro Adburahman Zejei-

reviĉ, trg. pomoĉnik, Baŝĉarŝija 41-43, P I, L, kĉl. 
Selo Doganovo Konare. —  Tatar Pazarĝik (Bulgar1).

S-ro Stefan Lukov, instruisto, L, P I, kĉl.
Selo Saladinovo-Talar Pazarĝik (Bulgar.). —  S-ro 

Ivan H . Stojanov, agrikulturisto, L, P I, kĉl. 
Slonim  (Polujo). —  S-ro Jan  Tyrko, Plac Handlowy

6 , instruisto, L, P I, PM, fot-aĵoj, florsemoj, m uzik
notoj, papermonon, kĉl. Ciam respondas.

Slonava (ĉeĥoslovakio). —  S-ro Em ilo Chudoba, L, 
P I, bfl, PM, esp-aĵojn. Neakceptas P I kiuj ne estas 
afrankitaj bfl.

Tatar Pazarĝik (B u lg a r io ) . —  S-ro Petar Konstan- 
tinov, zavoja na ĉerna 27, L, P I, kĉl, fot-aĵo.

Teius 2 (Rum anujo). —  S-ro E. Molnar. PM, sen 
katalogo, donas vidajoj n por PM.

Trebic-IIorka (Ĉeĥoslovakio). —  S-ro Jan  Haucr, 
Ilanelova str. 107, P I, Ĉiam respondas.

U nterturkheim (German. Wŭrttemberg). —  S-ro 
Karlo Schvvander, Mercedesstrasse 24, gaz. ilus
tritajn kontraŭ PM Interŝanĝas ankaŭ PM.

Valencia (Hispanujo). —  S-ro Manel Moniton, art
pentristo, Tosalet 8 , L , P I kun eksterlandaj 
artpentristoj.

Vilry-sur-Seine (Francujo). —  S-ro Felix Buisson, 
tipografo, 12, rue du Rŭ-Grand, PM Yvert. Nepre 
respondas.

Wels (Aŭstrio). —  S-ro Karl Franz, Sparkasse, P I, 
L, por koresponda klubo « Laboro ». Respondo 
garantiata.

Wien (Aŭstrio). —  F-ino Franci Engel, V. Klieber-

f
asse 3/14, PM, kun Irlando Latvio, Estonio, 
atovio kaj Albanio. Ne sendas unue.

Wien V. —  S-ro Georg Maier, Zentagasse 1-1-1 
Stiege 35, P I, bfl, PM , gaz. fot-aĵoj, kĉl. Nepre 
respondas.

Windsor S. I .  (Aŭstrilio, Vic.). —  S-ro Irvine Ma- 
cartnez, 43 Albert street 25 jara fotografisto, L, 
P I, kĉl, precipe kun Francujo.

Zaragoza (Hispanujo). —  S-ro Francisco Baguena, 
Universidad 6 , studento de filozofio kaj historiaj 
sciencoj, L , P I, kĉl, Nepre respondos.

P E T O J  K A J  P R O P O N O J

INTERM ACIA  K O M E R C O

Alvoko. —  La korbato de I ’ mondo —  Der Herz- 
schlag der W elt estas propaciga filmo de la film 
produktejo « Metro-Goldwyn-Mayer. Por celoj de 
la porpaca propagando mi petas treege ĉiujn 
gesamideanojn de ĉiu lando ke vi sciigu al mi la 
lokon, la tempon kaj eble ankaŭ la teatron, kie 
oni ludis la filmon kaj eble ankaŭ transsendi la 
anoncojn en la gazetoj pri la filmo. La Celpersonoj 
en la filmo estas : Ralph Forbes, Fred Niblo, 
Lilian Gish. Adreso: Joachim  Raabe, Postplatz 
14-15, Gĉrlitz, Germanujo.____ ____________

Astrologo hinda. —  Faras horoskopojn, Prezo IO 
Belga (50 belgajn fr.). Korespondas en Esperanto, 
France, Germane kaj Angle. Naujee Sindhvvad, 
307 Bd. Du Strop, Gent, Belgujo.______________

Eldonistoj. —  Ĉiuj eldonantoj de Esperantaj libroj 
estas petataj sendi dek prezlistojn, prospektojn 
aŭ katalogojn de tiaj libroj al —  National Secre
t a ^ ,  Universala Esperanto-Association, 109 Buf

falo N. Y . Usono. _______ .________________________

« Esperanlo T  U K A T —  1915/11., 1916/3 ,4 , 6 , 7, 
8 , 9, IO, l i ,  12 kun enhavtabelo, 1920/1, 2, 3, 
enhavtabelo, 1921 /2 serĉas s-ro Alexander Weisz, 
del. UEA , c/o Steiner et L 6wy, Banska Bvstrica, 
Ĉeĥoslovakio kontraŭ repago.
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I4'i aridigo. —  Fraŭlo Paolo Hossi, 36 jara, d ip lom ita 

Komisiisto deziras serioze intersendi leterojn kun 
fotogra fajoj, kun itala aŭ eksterlanda fraŭlino, por 

eventuala edzigo. Sam tempe bonvolu diri al rni 
v ian aĝon, Mi naskiĝis 26.6.1893. Mi atendas nur 
ko re sponda jn  de komerca orcistino, komerce 

instruite fraŭlino aŭ kun komerca laboristino. 
Akurate per fermita letero rni certigas la respondon. 
Mia bildo jam  estis presita en « Heroldo de Espe

ranto », f>00a numero —  Oni skribu Paolo al Hossi, 
Delegito de U EA , dorso San Martino 5, Abbia- 
tegrasso, Ita lu jo . E.

Gramofondiskoj. —  Novaj gramofondiskoj en Espe

ranto eble Ia plej bonaj gis nun fabrik ita j. A ran 
gitaj de Profesoro F ind lay  kaj eldonitaj de Ia 

Gregg Publishing Co. L td . Ne tro multekostaj.
Petu senpagan prospekton ĉe la solaj agentoj, 

British Esperanto-Association 142 High Holborn, 
London W .C. I. Anglujo.

I fe j neludantaj, de ciuj sciencoj, volu sendi vian 

adreson al S-ro W a  I ter Hoppe, Zimmerstrasse 117. 
OppeJn German., por internacia kooperado.

/nlerŝanĝistoj ! —  S-ro Friedrich Marzellin deziras 
v ida jkarto j n de la tu ta  m ondo  kaj sendas fotojn 

de siaj vojagoj. Nepre kaj tu j respondas ! Broj- 
tenan, Silezio, Cehoslovakujo.

Modernaj labor-lernejoj ! —  Pri moderna laborlernejo 

korespondas ka j interŝanĝas pedagogiajn gazetojn 
kun  rusaj, polaj kaj bu lgara j instruistoj s-ro A. 

Valouŝek, instruisto, Brno-Kr&lovo Pole Tvrŝova
19., Ceĥoslovakio. y

Monon perlabori per Esperanto povas ciu korespon

danto  de Con ti n en ta I-Voj a ĝofi cejo de sam ideano
H . J .  Hoen, Postfach 255 Roiri am  R he in . Detalan 
prospekton rni dissendas al petontoj nu r  post 
ricevo de respondkupono.

P o r  l a  P a c o  d e  l a  M o n d o
Kom una lingvo kun kom una plano —  La Unlsmo

Logantoj sennombraj en Ĉiuj landoj sincere deziras efek 
tivigi mondpacon sed ne povas sukcesi ĝis kiam  la necesa 
p lim ulto  da iii konsentas pri ia simpla kaj d ifin ita plano por 
kunagado.

Oni ja  devas kompreni ke terura dangero ekzistas pro 
tio ke la m ulta j bonintencaj sed nesimilaj reformplanoj 
konfuzigas la popolojn kaj sekve malhelpas ko-operon. 
Sendube estas komuna lingvo plenvalora sed komuna 
ekonomia plano estas ankaŭ nediskutebla bezono. Tia lilano 
devas esti aplikebla al ambao politika kaj industria vivado 
en ĉiu individua lando kaj ankaŭ al interlandaj rilatoj. 
Estas sensenca]© atendi internacian pacon dum  disputetas 
inter si samlandanoj.

Tial » La Federacio de la Mondo « disvastigas tatigan 
planon por enlanda kaj eksterlanda kunagado pretan je la 
tempo k iam  industria baraktado kaj m ilita  batalado instigos 
la popolojn kunagi por memkonservo. Mondvasta unueco 
dependas de tri principoj :

La libereco kaj la kunagado ĉe parlamento : je industrio 
kaj komerco : kaj |>ri esprimado de opinioj diversaj.

I) (.iaj politikaj grupoj rajtu plene kaj juste esprirni sin 
parlamente per proporcia reprezentado. Tiel estas elektebla 
reprezentema aŭtoritato  por decidi po litiko jn  per voĉdonado 
de vera plimulto, ('.iu parlamento daŭru je tri jaro j kaj
elektu laŭnombre proporcie el ĉiuj partioj ano jn  por parto 
preni la respondecon de registara adm inistracio. Per refe
renduma maftinaro estos atingebla popola deziro pri aferoj 
gravaj sen la konfuziga neceso elekti samtempe parlam en
ta jn  ĉiajn.

' )  K iam  financaj malfacilaĵoj, industria neaktiveco kaj 
komerca malprospero katizos multe da sen laboru leco  kun 
malsato, tiam  la kom unum o devu protekti sin kontraŭ 
perforta revolucia aktiveco de la parto de t iu j k iu j netole
remo suferas. Le tiu j cirkonstancoj nia plano de « la I inismo »» 
por harmoniigi la metodojn de la ind iv idualisto j kaj de la 
socialistoj farigas utilega. La unuaj kredas ke privatulo j

r starigi kunagadon politikan kaj industrian en —  kaj eskterlande.

devus posedi kaj kontroli la tu tan  maŝinaron produktivan 
kaj d istribuan. Kontraue  la aliaj penas starigi kontrolon 
iamaniere kom unum an.

Por revivigi la produktadon kaj por plifaciligi la distri- 
Iluadon la t liismo liveras kompromison kiel plano por 
gvidi la popolojn kaj la koope ra tiv an  regnestraro!! 
a) Permesu ke privata j ind iv iduo j kaj grupoj —  ‘ laŭ 
propraj elektoj —  organizu ĉ ia jn  utile p roduk tiva jn  indus- 
J rioj n aŭ kampare aŭ urbe. Insistu ke la konservado la 
transportado kaj la vendado de nutra jo j, de ĉiutagaj necese
jo j kaj de materialoj krudaj estu organizataj laŭ la metodoj 
de Hoover kaj de la ko-operativaj m ovadoj : Per starigo 
de tia pub lika  sistemo de d istribuado evitigos m ulte  da 
m a lb a ro . On i povos aĉeti pli malmultekoste kaj samtempe 
t iu j, k iuj ne povos pagi ricevos sufiĉe da nu tra jo j kaj da 
necesaj oj gis k iam  la laboro estos je ilia dispono. Laŭ  nacia 
v idpunk to  oni povas per nutra jo  kontraŭbata li revolucion 
Lau internacia v idpunk to  tia scienca sistemo ĉe ĉiu nacio 
ebligas ko-operan komercon inter ĉiuj landoj kaj tiel forigas 
la cefan kauzon de m ilito j.

3) Per tute demokratig ita parlamento kun libereco paroli 
kaj ankaŭ kun ko-operativa administracio estos pli facila 
afero ke ciaj p lanoj pri la tero, la financo, la eduko, industriaj 
rilatoj, eksterlandaj dem andoj, k .t.p . estu plene d iskutata j 
gis k iam  oni decidos pri taŭga j politikoj. Tiel la (in ismo 
servos kiel enkondukilo je aliaj reformoj kaj havas la rajton 
insisti ke » La reformistoj de la mondo-unuigu t « Car eĉ 
se estas permesate ke ĉiuj pensu, skribu kaj parolu la .ivole, 
granda pub lika  aktiveco nepre dependos de la konsento de 
la p lim ulto  pri ia p lano de kunagado.

Australia (Okcidenta Aŭstralio) honora organizanto de

“  L ,a  F e d e r a c i o  c l e  l a  M o n d o  ”  ( M o v a d o )

( t* ---- - * J

ev. kun  depono) nu r de unua- 
‘ ”  k *

R E P R E Z E N T A D O J  N  , f . ---
toj de specialajo j ,  m o n o p o lo j, precipe el la. pli malproksimaj eksŭ rfando iT V lfJ^r  Pro‘,ukta.n~ 
Francujo k. a. Interesantoj skribu al. « Esperant o » ™?L *T
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